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RESUMO 
Quando o colecionador escolhe uma similaridade entre os objetos e a institui como 
necessária para que eles façam parte do conjunto, estabelece um mecanismo muito pessoal 
de catalogar memórias, de salvar tais objetos do fluxo caótico do tempo, para dentro de um 
espaço mágico, coerente e coeso, que reordena o mundo. A partir da figura do 
“colecionador” esboçada nos textos de Walter Benjamin, e partindo-se da hipótese de que, à 
complexidade do fenômeno estético, é saudável um debate transdisciplinar, o presente 
artigo buscará demonstrar que o colecionismo existente nas obras da artista visual Elida 
Tessler aparece, igualmente, na poética de escritores que a inspiram; o que faz do ato 
colecionador uma das inúmeras aproximações possíveis entre as exposições da artista e os 
textos literários que as ensejaram. 
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ABSTRACT 
When a collector chooses a similarity between the objects and states it as necessary for 
them to be part of the ensemble, he or she establishes a very personal mechanism to 
catalog memories, to save such objects from the chaotic flux of time, inside a magical, 
coherent, and cohesive space, which reorder the world. Based on the figure of the “collector” 
outlined in the texts of Walter Benjamin, and assuming that, given the complexity of the 
aesthetic phenomenon, it is healthy a transdisciplinary debate, this article intends to 
demonstrate that the collectionism present in the work of the visual artist Elida Tessler also 
appears in the poetic of the authors who inspired her; which makes the collector act one of 
the many possible approximations between the artist‟s expositions and the literary texts 
which prompted them. 
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Introdução  
O primeiro gesto do colecionador ocorre quando ele extrai o objeto do contexto 

deste e o realoca em outro conjunto. Jean Baudrillard, no texto “O sistema marginal: 

a coleção” (2015), afirma que todo objeto, ao ser colecionado, é abstraído da sua 

função original e dotado de uma nova existência, a qual gira em torno da 

subjetividade do colecionador. Nessa transição, o objeto é destituído de seu caráter 

utilitário e revestido do status de objeto de coleção (BAUDRILLARD, 2015, pp. 94-

95).  

Walter Benjamin, no texto “O colecionador” (2007), concorda que o verdadeiro 

colecionador retira o objeto de seu entorno funcional, mas lembra que tal retirada 

não esgota os aspectos do notável comportamento do colecionismo. Pois não é esta 

a base sobre a qual se funda a arte de colecionar. Para o filósofo alemão, colecionar 

é uma maneira de recordar mediante a práxis (BENJAMIN, 2007, p. 239). O objeto 

carrega camadas de memória, encerra um apanhado enciclopédico do 

conhecimento de sua época, os quais fazem dele um instrumento por meio do qual o 

colecionador olha para o passado. Toda coleção é, portanto, um diário da “obscura 

mania que nos leva a organizar o fluir da vida através de uma série de objetos que 

tentamos resgatar do esquecimento” (RIBEIRO, 2008, p. 802). 

Elida Tessler (1961) retira palavras, livros, objetos, de seus textos ou contextos 

originários, e os transpõe para as artes visuais, (re)significando-os como 

componentes de novos conjuntos. Por meio de agrupamentos como o de adjetivos, 

advérbios, expressões que designam a cor vermelho, itens domésticos que 

contenham o sufixo “dor” em seus nomes, a artista brasileira reordena suas 

experiências, em uma, talvez, tentativa de manejar o fluxo caótico do tempo, de 

organizar a memória, de salvar os objetos e as palavras da dispersão, do descarte e 

do esquecimento. 

O presente artigo busca analisar como a poética do colecionismo permeia o trabalho 

de Elida Tessler já desde a escolha das obras literárias que a artista transporta à 

visualidade. Para tanto, o presente escrito estabelecerá um breve diálogo 

transdisciplinar com a poética dos escritores George Perec (1936-1982), Orhan 

Pamuk (1952) e James Joyce (1882-1941), cujos livros geraram, respectivamente, 
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as obras visuais A vida somente à margem (2005-2013), Meu nome também é 

vermelho (2009) e Dubling (2010), da artista brasileira.  

Catálogos de memórias, reordenações de mundo 
Doador (1999), de Elida Tessler, não possui uma conexão direta com texto literário 

específico, mas já envolve dois aspectos que serão retomados pela artista nos 

trabalhos antes mencionados: o ato colecionador e a relação da obra visual com a 

palavra escrita.  

A exposição foi articulada em torno do sufixo “dor” (o qual, também, pode ser lido 

como o substantivo “dor”), na qual objetos cuja denominação continha tal morfema, 

doados à Elida Tessler por conhecidos seus, foram dispostos em um corre(dor), e 

seus nomes originais foram substituídos pelo nome próprio do doa(dor).  

 
Elida Tessler (1961) 

 Doador, 1999 
Instalação, 270 objetos do cotidiano, 270 placas de latão com inscrições em serigrafia, corredor, 

dimensões variáveis, 970 cm x 150 cm x 270 cm  (corredor) 
MAM-SP. Foto disponível em: <http://elidatessler.com.br>. 

 

Elida Tessler entende que o trabalho configurou uma ação de transformar os 

substantivos comuns em próprios, pois não há como dissociar o objeto de seu 

doador (TESSLER apud NEVES, 2011. p. 34). Portanto, diante da exposição 

Doador, quando o observador olha para um regador, um espanador, um aquecedor, 
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estes não são mais o que eram antes de serem agrupados. Os objetos que ali estão 

perderam suas condições ordinárias e utilitárias originais: tornaram-se a 

corporificação de cada indivíduo que os dou à artista. Sobre a memória contida nos 

objetos de Doador, Robson de Freitas Pereira comenta: “trata-se de um mar de 

objetos. Ou melhor, frutos retirados de um mar de memórias para nos empurrar 

numa travessia” (PEREIRA, 2002). 

Essa associação, pela qual o objeto deixa de ser o que era fora da coleção, para se 

transmutar em um portador de memórias dentro do conjunto de itens colecionados, é 

apontada por Walter Benjamin, em “Desempacotando minha biblioteca: um discurso 

sobre o colecionador” (1987). No texto, o filósofo alemão afirma que, quando o 

colecionador observa sua coleção, uma maré de águas-vivas de recordações rola 

em direção a ele, pois a paixão de colecionar confina um caos de lembranças 

(BENJAMIN, 1987, p. 227-228).  

Entretanto, para colecionar, não basta que o objeto porte memórias do colecionador, 

pois um item único é insuficiente para constituir uma coleção. É necessária a 

proximidade com outros objetos, os quais, por algum motivo, se assemelhem entre 

si. E é o próprio colecionador, a partir de sua subjetividade, quem cria os requisitos 

para que os objetos sejam admitidos dentro da coleção.  

No caso da exposição Doador, os critérios, pensados por Elida Tessler para 

conectar os objetos, eram o uso cotidiano dos itens, a existência do sufixo “dor” nos 

substantivos que os designassem e a procedência desses objetos, vindos de algum 

doador listado no caderno de telefones da artista.  

Quando Elida Tessler escolhe uma similaridade entre os objetos, e a estatui como 

necessária para que eles façam parte do conjunto, ela estabelece um mecanismo 

muito pessoal de retirar os objetos (e as palavras, e os livros) do fluxo caótico do 

tempo, salvá-los para dentro de um “círculo mágico” (BENJAMIN, 2007, p. 239), 

para dentro de um “todo coerente e coeso, construindo a partir deles um mundo 

reordenado” (MOREIRA, 2015, p. 5). Sobre a reordenação do mundo que o 

colecionador opera, Walter Benjamin comenta: 
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É decisivo na arte de colecionar que o objeto seja desligado de todas 
as suas funções primitivas, a fim de travar a relação mais íntima que 
se pode imaginar com aquilo que lhe é semelhante. Essa relação é 
diametralmente oposta à utilidade e figura na estranha categoria de 
completude. O que é essa “completude”? É uma grandiosa tentativa 
de superar o caráter totalmente irracional de sua mera existência 
através da integração em um sistema histórico novo, criado 
especialmente para este fim: a coleção (BENJAMIN, 2007, p. 239). 

 

E continua dizendo que talvez o motivo mais recôndito do colecionador possa ser 

circunscrito na luta que ele empreende contra a dispersão. O grande colecionador é 

tocado bem na origem pela confusão, pela dispersão em que se encontram as 

coisas no mundo (BENJAMIN, 2007, p. 245). 

Assim, a similaridade entre os objetos, estatuída pelo colecionador como necessária 

para que eles façam parte do conjunto; combinada com a memória que cada um 

desses objetos carrega; e ambas, similaridade e memória, localizadas dentro desse 

círculo mágico, coerente e coeso, que reordena o mundo; constituem a diferença 

entre uma coleção e um mero acúmulo de objetos. 

Coleções de palavras 
Elida Tessler também coleciona palavras, pois, para a artista, palavras são coisas, 

coisas são palavras, e não há por que dissociá-las (TESSLER, 2015, p. 281). A 

respeito do processo criativo por meio do qual relaciona a poética do colecionismo 

às palavras, afirma que, incialmente, se coloca diante do infinito de possibilidades 

que a palavra pode oferecer, para criar suas próprias coleções (TESSLER apud 

FERREIRA, 2013, p. 33). Refere (TESSLER, 2015, p. 282), ainda, que, em muitos 

trabalhos que envolveram vocábulos impressos em objetos, necessitou da 

configuração de listas de palavras escritas, antes de sua materialização nos objetos; 

e que tais listas consistiram em recurso para que ela realizasse as classificações e 

as catalogações necessárias para configurar poeticamente a própria vertigem.  

O procedimento das listagens, as quais instrumentalizam a reunião das palavras em 

coleções, está presente nas obras de Elida Tessler surgidas a partir das leituras dos 

livros de George Perec, Orhan Pamuk e James Joyce.  

No ano de 2005, Elida Tessler foi selecionada para uma residência artística, em 

Civitella Ranieri Center, com um projeto de trabalho, segundo a artista (TESSLER, 
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2014, p. 88), “muito aberto”: seu período na residência seria dedicado a ler o 

romance A vida modo de usar (1978) de George Perec, com o objetivo de listar 

todos os advérbios de modo.  

Durante a sua permanência no castelo do século XV, que abrigava os artistas, em 

Umbria, na Itália, Elida Tessler solicitou aos colegas que estes doassem a ela os 

objetos não perecíveis que seriam descartados por eles no dia-a-dia. A tais objetos 

associou as palavras retiradas do livro de Perec, impressas tais quais as placas 

indicativas que estabeleciam regras de modo de convívio dentro do castelo. “Foram 

esses elementos que sugeriram a concepção do trabalho A vida somente, que 

associou os objetos doados às palavras impressas, todos fixados às paredes de 

meu ateliê com pregos ou fita adesiva” (TESSLER, 2014, pp. 88-89).  

 
Elida Tessler (1961) 

A vida somente, 2005 
 Instalação, objetos do cotidiano e 1.184 tiras de papel, dimensões variáveis 

Acervo da artista. Foto disponível em: <http://elidatessler.com.br> 

 

Em 2006, durante a inauguração da nova unidade do Museu de Arte Moderna 

Aloísio Magalhães, em Recife, Elida Tessler apresenta, no “MAMAM no Pátio”, uma 

nova versão da obra, com o título A vida somente no pátio (2006). No novo formato, 

os advérbios foram impressos sobre placas de acrílico, e os objetos foram excluídos. 

Nessa nova coleção, restaram apenas as palavras. Segundo a artista, os objetos 

não eram mais necessários (TESSLER, 2014, p. 89). Em 2013, na exposição 

individual “Gramática Intuitiva”, na Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre/RS, a 
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obra foi chamada de A vida somente à margem, localizada na rampa do museu às 

margens do Rio Guaíba. 

 

Elida Tessler (1961) 
A vida somente à margem, 2013 

 Instalação, 1.184 placas de acrílico e caixa-livro, dimensões variáveis, 36 x 27 x 6 cm (caixa-livro)  
Acervo da artista. Foto: Leila de Souza Teixeira 

 

Assim, em A vida somente (2005), A vida somente no pátio (2006), A vida somente à 

margem (2013), Elida Tessler reordena sua experiência de leitura e reorganiza o 

tempo passado na residência, formando, a partir deles, um conjunto coeso de itens 

que remetam às regras do modo de usar a vida. No processo de criação das 

exposições, coleciona objetos, livrando-os de sua condição descartável, ao mesmo 

tempo em que a eles associa advérbios de modo, resgatando estes da profusão 

vocabular em que estão emaranhados no livro de Perec. Retira todos de suas 

funções originais enquanto objetos e palavras, e os dota de uma nova existência, 

itens colecionados, fixos à parede, salvos do descarte e da dispersão.  

Em Meu nome também é vermelho (2009), é a cor vermelha que aparece como o 

requisito para que o texto seja admitido dentro da coleção, criada por Elida Tessler a 

partir da leitura do livro Meu nome é vermelho (1998), de Orhan Pamuk. Segundo a 

artista, a cor vermelha surge, ao longo do texto de Pamuk, na forma do pigmento 

usado nos ateliês, na cor de tecidos, nos objetos, e, sobretudo, na cor do sangue 

que tinge o romance do início ao fim (TESSLER, 2014, p. 83). Após escolher o 

critério, Elida Tessler vasculha a obra do escritor turco em busca de palavras, 

expressões linguísticas, frases, que indiquem o vermelho. Conectadas pela cor 

vermelho, elas são realocadas dentro desta nova coleção, a qual é formada por 
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duzentos porta-retratos com molduras vermelhas, com as fotografias das palavras 

retiradas do romance de Pamuk; um exemplar do livro impresso Meu nome é 

vermelho, no qual todas letras que não formam palavras ou expressões referentes à 

cor vermelha foram barradas com um traço diagonal, utilizando-se para tanto tinta 

para caligrafia vermelha e um cálamo de vidro italiano; os cadernos onde as 

palavras retiradas do livro foram caligrafadas pela artista antes de serem 

fotografadas; o cálamo, o tinteiro para tinta de caligrafia e os vidros de tinta vermelha 

utilizados para a confecção do trabalho. 

 
Elida Tessler (1961) 

Meu nome também é vermelho, 2009 
Instalação, 200 porta-retratos, livro impresso com intervenções gráficas e material de caligrafia, 

18 x 24cm (porta-retrato), 24 x 36cm (livro aberto), dimensões variáveis 
Acervo da artista. Foto disponível em: <http://elidatessler.com.br> 

 

Já na obra Dubling (2010), a poética de James Joyce em Ulisses (1922) é 

transposta para as artes visuais por meio da imagem dos verbos no gerúndio. O 

critério estabelecido por Elida Tessler para os verbos fazerem parte da exposição 

remete aos fluxos da linguagem, das personagens e do tempo, presentes no livro do 

escritor irlandês. Os gerúndios são retirados da sua função original como palavras 

que indicam ação continuada e entram na ordem da subjetividade da artista, a partir 

da leitura que esta faz do romance. Ingressam na obra de Elida Tessler, conectados 

entre si por suas semelhanças enquanto classe de palavras, e passam a formar um 

conjunto autônomo, reordenados, apropriados e recontextualizados nas 4.311 rolhas 
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e nos 4.311 cartões-postais, os quais dão suporte às palavras capturadas do texto 

literário. 

 

 
Elida Tessler (1963) 

Dubling, 2010 
Instalação, 4.311 garrafas, rolhas com palavras impressas e cartões postais em mesmo número, 

dimensões variáveis 
CIFO – Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami. Foto disponível em: <http://elidatessler.com.br> 

 

 

Interessante observar que George Perec, Orhan Pamuk e James Joyce também 

dialogam, em seus processos criativos, com a poética do colecionismo. 

A vida modo de usar (1978), de George Perec, é, segundo o próprio autor, uma teia 

de romances, ou, segundo a contracapa da publicação brasileira, “uma miríade de 

histórias e „sub-histórias‟, a um primeiro olhar banais, que se entrecruzam como as 

peças de um puzzle” (PEREC, 2009). O narrador circula, onipresente, pelo edifício 

de número 11 da rua Simon-Crubellier, no XVII arrondissement de Paris, passando 

várias vezes por todos os apartamentos e ambientes do imóvel. No trânsito narrativo 

pela planta do prédio, capturando itens da vida de cada morador, Perec constrói 

uma coleção de cotidianos, manias, decorações de ambientes, objetos pessoais, 

receitas culinárias, listas. A semelhança que conecta essas histórias individuais, e 

que as autoriza a ingressar na coleção de Perec, é o fato de advirem de habitantes 

do mesmo edifício.  
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Ítalo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio (2001, p. 135), afirma que A 

vida modo de usar é o último verdadeiro acontecimento na história do romance 

ocidental, pois consiste em suma enciclopédica de saberes que dão forma a uma 

imagem do mundo, e nessa enciclopédia de saberes existe um sentido do hoje, 

formado por acúmulos do passado e vertigens do vácuo.  

Depois, continua dizendo que “o demônio do colecionismo paira continuamente 

sobre as páginas de Perec”, e que a coleção mais “sua”, entre as inúmeras que 

evoca, é a de “únicos”, ou seja, de objetos dos quais só existe um exemplar. Para 

Calvino, Perec era colecionador de palavras, de conhecimentos e de lembranças. A 

exatidão terminológica era sua forma de possuir os itens colecionáveis. Por meio da 

linguagem, Perec recolhia e designava tudo aquilo que faz a unicidade de cada fato, 

pessoa ou coisa (CALVINO, 2001, pp. 136-137). As ordenações taxonômicas de 

Perec parecem uma tentativa de revelar a desordem e a multiplicidade do mundo 

(RIBEIRO, 208, p. 805). 

O mesmo colecionismo é apontado em James Joyce, por Ítalo Calvino e por 

Umberto Eco. Eco (2010, p. 282) afirma que o monólogo interior de Joyce, que dá 

forma a várias passagens do enredo de Ulisses, é um conjunto coerente e coeso, 

porque consiste em uma reunião de elementos que emergem da mente do mesmo 

personagem, um depois do outro, graças a associações das quais Joyce não é 

obrigado a prestar contas. Já Calvino fala que, em Ulisses, o escritor irlandês tem 

toda a intenção de construir uma obra sistemática, enciclopédica e interpretável a 

vários níveis. Para tanto, elabora tábuas de correspondências entre capítulos do 

Ulisses e partes do corpo humano, as artes, as cores, os símbolos. Como se cada 

capítulo fosse uma pequena coleção criada a partir dos respectivos temas citados na 

tabela (CALVINO, 2001, p. 131).  

No livro O escritor ingênuo e o sentimental, Orhan Pamuk (2011, p. 94-99), falando 

sobre o próprio processo criativo, destaca o aspecto de coleção que o texto literário 

pode ter. Segundo Pamuk, para desenvolver o enredo, o escritor ou a escritora 

necessitam coletar sons, palavras, coloquialismos, cheiros, imagens, sabores, 

objetos e cores, relacionados com a trama e que deem substrato a esta. Assim, o 

texto literário extrai seu material das experiências e sensações cotidianas, 
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capturando os aspectos essenciais da vida, e formando um arquivo rico e poderoso: 

de sentimentos humanos comuns, de percepções de coisas banais, de gestos.  

Colecionismo como identidade de fundo e de percepção 
Para Hans Belting, o conceito de imagem, quando tomado a sério, só pode ser, em 

última análise, um conceito antropológico. A menção da antropologia não constitui 

referência a uma determinada disciplina, mas expressa o desejo de uma 

compreensão aberta e interdisciplinar da imagem (BELTING, 2014, pp. 21-22). 

Por meio do entrecruzamento da palavra com a imagem durante seu processo 

criativo, Elida Tessler parece induzir a crítica, a teoria e a história da arte à análise 

aberta e interdisciplinar desejadas por Belting. Diante das obras da artista visual 

geradas a partir de textos literários, uma das camadas de compreensão possíveis 

necessita do questionamento sobre “o que leva a artista a escolher determinados 

livros e não outros?”. O que, no processo criativo de Elida Tessler, encontra reflexo 

nos livros que a artista visual elege como protagonistas de suas exposições? 

A poética do colecionismo consiste em uma dentre as inúmeras aproximações 

possíveis entre os romances A vida modo de usar, Meu nome é vermelho e Ulisses, 

e as exposições de Elida Tessler abordadas no presente artigo. E o ato colecionador 

parece constituir uma identidade de fundo e de percepção (D‟ANGELO, 2006), que 

conecta o processo criativo dos três livros ao das obras visuais nascidas a partir 

deles. 

Tanto as obras visuais da artista, quanto as três obras literárias que as geraram, 

envolvem o gesto de selecionar, organizar, classificar aquilo que estava disperso no 

turbilhão de acontecimentos em que consiste a existência; em uma tentativa de 

reordenar o fluir da vida e de salvar objetos e palavras do esquecimento. 
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