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RESUMO 
No presente ensaio, paisagens e territórios aproximam-se de questões temporais: lugares 
que visitei em viagens curtas, presentes em fotografias antigas, na Europa e no Brasil. As 
fotografias constituíram-se em guias de viagens, os percursos foram realizados com a 
presença das fotografias. O que pretendia descobrir? Ou encontrar? Não havia mais 
ninguém do núcleo familiar na Europa. 
Por outro lado, a pesquisa “quase” arqueológica, fotografias, documentos, cartas, slides 
antigos... um olhar atento para esta matéria-prima. O que poderiam revelar? Sugerir? 
Testemunhar? Ou imaginar? 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Fotografia; memória; esquecimento; arqueologia; paisagem; viagem. 
 
ABSTRACT  
In the present essay landscapes and territories approach temporal issues: places I have 
visited on short trips, present in old photographs, in Europe and in Brazil. The photographs 
were just like travel guides, the routes were made with the presence of the photographs. 
What did he want to find out? Or find? There is no more undead of the family nucleus in 
Europe, and in Brazil ... 
On the other hand, "almost" archaeological research, photographs, documents, letters, old 
slides ... a watchful eye for this raw material. What could they reveal? Suggest? Testify? 
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Introdução 

Foi por um crepúsculo de vago outono que eu parti para essa viagem 
que nunca fiz. (Fernando Pessoa. Livro do Desassossego) 

Pensar no tempo... pensar retrospectivamente, pensar no hoje... e 
nas eras que estarão por vir (Walt Whitman. Folhas de Relva) 

Desde o período do meu doutorado (Retratos Familiares: in Memoriam – 1998) as 

fotografias se constituem em matéria-prima fundamental, como documentos e 

registros de época, paisagens, retratos, tendo desenvolvido alguns ensaios 

fotográficos, observando detalhes nos meus arredores, paredes, muros, chão, 

texturas de árvores, superfície de águas, e afins. Nos momentos de contemplar as 

fotografias, surgiram prontamente alguns procedimentos de criação: uma fotografia 

justaposta a outra, uma outra série, sobreposta (ou por processo analógico ou 

digital). 

Nas sobreposições, não há controle completo, não há previsão: alguns resultados 

são descartados, tornaram-se confusos. Os melhores resultados são obtidos pela 

fusão de texturas, materialidades, que deixam transparecer áreas de luzes, áreas de 

sombras, quando as mensagens gráficas somam. 

O encontro com velhos negativos de fotografias (alguns ainda com slides de vidros), 

muitas vezes com manchas de bolor, umidade, levantam a indagação: ainda é 

possível vislumbrar algo? Ou a imagem foi apagada? O resultado, após revelação 

demonstra que ainda há vestígios de uma cena em que haviam pessoas, detalhes 

de paisagens, fantasmagorias. Em outras ocasiões, a máquina de fotografar, ou o 

celular acompanhando o nosso dia a dia, testemunham momentos, instantes, 

imagens e pensamentos que percorrem a nossa mente. A fotografia testemunha 

este momento, que poderá terminar em projetos futuros. Ou apenas ficar como 

registro fotográfico, como testemunho de um momento preciso e fugaz. 

As viagens: entre Europa e Brasil 
A ponte e casa “congelados” no tempo (1997) 
Em diferentes períodos realizei viagens curtas de pesquisa para a Alemanha, Áustria 

e Polônia. Em cada viagem, diferentes olhares, diferentes revelações. 

Em Viena, o nome da rua Bujatigasse, nº6, onde meu avô viveu , antes da 

emigração em 1923, auxiliou a investigação, além de algumas fotografias. Quando 
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encontrei a viela, a casa não existia mais, a ponte e o riacho estavam ali, similares 

às fotografias. 

Assim ocorreu com a casa/albergue construída em 1910 nos Alpes ao sul da 

Alemanha, fronteira com Áustria. Protegida pela altura das montanhas, a casa 

estava ali, “quase igual” às pinturas e fotografias de 1950. Tempo “congelado” pelas 

alturas, pelo frio, pelo cuidado com a preservação da casa/albergue. 

 
A ponte da casa na Bujatigasse 6 – Viena 

(esquerda) Fotografia de 1930 |  (direita) Fotografia de autoria própria  
 

 
A casa/albergue da montanha 

(esquerda) Fotografia de 1950 | (direita) Fotografia de autoria própria 

 

As ruínas transformadas em estacionamento 

As memórias das casas em São Paulo estavam mais próximas, pois convivi em 

algumas destas casas, portanto, a memória estava repleta de lembranças de 

plantas, árvores, gramados, cheiro da chuva, lembranças de um olhar de criança. 

Apesar de serem mais próximas, tornaram-se vazias, mais longínquas – não existem 
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mais. Transformaram-se em estacionamentos, apenas restando uma árvore como 

testemunha, um número de placa, uma casa em fase de rápida demolição. A rapidez 

destas demolições causam, sem dúvida, sensações de mal-estar, nada mais ficou 

daquele lugar. 

 
São Paulo, SP 

(esquerda) Fotografia do estacionamento | (direita) Fotografia da demolição casa da avó materna 

 

Arqueologias e frottages em Marianowo (2011) 
Marianowo, vilarejo no norte da Polônia, pertencia antes da II Guerra Mundial à 

Prússia, após a guerra voltou a ser domínio da Polônia, após o domínio soviético. 

Fui convidada a participar de uma residência artística em 2011. Realizei diversas 

caminhadas, observando a região, o vilarejo, os monumentos existentes. O 

monumento central da vila, branco, mostrava os vestígios de uma escrita anterior, a 

superfície fora lixada, a escrita, em gótico alemão, apagada, porém, ainda havia 

vestígios das letras gravadas. As fotografias não permitiram revelar os vestígios dos 

nomes, resolvi, juntamente com uma colega artista voltar à noite e executar algumas 

frottages, nas quais o grafite, na superfície do papel, revelaria alguns vestígios de 

escrita. 

Os sucessivos domínios de poder, as guerras, o que se apaga e o que é revelado: 

registros de vestígios. Marcas ainda visíveis de épocas passadas. Épocas sombrias. 

Em seu livro A invenção da Paisagem, Anne Cauquelin comenta:  
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De todas as artes praticadas,a paisagem e sem duvida aquela que 
reflete mais continuamente nossa precaria situacao poetica.A meio 
caminho entre o triunfalismo da tecnica e a melancolia de ter perdido 
a inocencia primeira,ela traca essa linha  critica de um real que 
depende apenas do poder de concebe-la (CAUQUELIN, 1994, 
p.174). 

O passado de Marianowo não me pertence, apenas realizei descobertas sobre o 

apagamento, sobre os vestígios. Assim como em Viena, em Munique (na 

montanha), nada me pertencia mais. Então, o que estava procurando lá? 

Testemunhar espaços vazios? E como preenchê-los? O que estas paisagens 

poderiam revelar? E o que fazer com estes materiais fotográficos? 

As paisagens que visitei na Europa e no Brasil, inicialmente, motivados por uma 

vontade de conhecer o passado familiar, aos poucos motivou questionamentos: o 

passado não me pertencia mais, milhares de destinos semelhantes se encontraram, 

se afastaram, foram e voltaram. Alguns nunca mais voltaram a encontrar a pátria 

inicial. Como um navio à deriva. 

 
Sequência fotográfica do registro da frottage 

 
Arqueologias fotográficas: negativos antigos encontrados 
O encontro com a revelação de negativos antigos – anos de 1930 e 1940 – apesar 

de manchados, revelaram cenas familiares, ainda em Viena, provavelmente. Porém, 

quem eram as pessoas ali, sentadas em cadeiras de vime? À esquerda, minha avó, 

Regina Weiss. Uma névoa, manchas de bolor, cobrem os retratados. 

Misteriosamente, sugeridos, através das névoas e manchas do tempo na fotografia, 

criando fantasmagorias. Estas fotografias apontam: nada a acrescentar, nem alertar: 

apenas contemplar. 
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Fotografia com manchas de bolor e mofo 

  

As fotografias do consultório da rua Conselheiro Nébias 

Década de 1940-1950. Revelam fotografias na parede do consultório, na Rua 

Conselheiro Nébias. Nos retratos, consegui localiza uma figura ajoelhada e um 

carneiro ou um cachorro? Difícil saber.  Quem era a figura retratada na fotografia? 

Anos mais tarde, consegui localizar a fotografia original que pertencia à minha tia-

avó, Clara Weisz, o que a imagem desfocada revelava: a pessoa ajoelhada era 

minha bisavó, Regina, e, na frente, um carneiro. A localidade mencionada na 

fotografia – Pozdrav z.Lubine – uma região do Leste Europeu, cujas fronteiras 

continuamente mudavam A impressão que surgiu, era, como, uma imagem 

desfocada, subitamente se tornara nítida: mais um fragmento da história, uma peça 

ínfima no quebra-cabeça maior. A descoberta da fotografia original foi importante. 
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Consultório na rua Conselheiro Nébias, São Paulo, SP 

 

Caminhadas nos arredores da UNICAMP: a captura de texturas, cores e 
matéria orgânica 
Como hábito, costumo observar os lugares pelo olhar mais próximo: o que está 

perto, o que é possível perceber, no chão, nas paredes, nos troncos das árvores, 

dos arredores, onde posso caminhar, mais lentamente. Assim comecei a 

documentar os arredores do cotidiano. 

Observando as fotografias de paisagens antigas (lugares que não identifico), lado a 

lado com fotografias de paisagens atuais, iniciei uma série de sobreposições 

fotográficas. Inicialmente realizadas pelo processo analógico, sobrepondo as 

texturas às paisagens recolhidas de álbuns de viagens, a imagem final, impregnada 

pela matéria, pela imagem da textura repleta de manchas, que apenas deixava 

transparecer no fundo, o local: a Estação da Luz. 

Esta, porém, não é a Estação da Luz que conheço, esta é anterior. Observando o 

resultado final, a sobreposição, que importância poderia haver, de tempos anteriores 

ou posteriores, se o resultado final prenuncia o desgaste, a corrosão, uma imagem 

passado/presente/futuro? Andrea Huyssen comenta no livro Seduzidos pela 

Memória: 

Mas Freud já nos ensinou que a memória e o esquecimento estão 
indissolúvel e mutuamente ligados, que a memória é apenas uma 
outra forma de esquecimento e que o esquecimento é uma forma de 
memória escondida (HUYSSEN, 2000, p.18) 
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Fotografia com manchas de bolor e mofo 

 

Travessia espaço-temporal 

Ao contemplar os registros fotográficos familiares, dos quais tinha mais fotografias, 

recortei cópias e comecei a montar álbuns com a primeira fotografia encontrada até 

à última, estabelecendo uma linha no tempo da vida de uma pessoa. 

Aos poucos surgiu a vontade de reunir numa só imagem, a vida de uma pessoa, da 

primeira fotografia até a última registrada em vida. As sobreposições foram 

realizadas com o processo fotográfico analógico, não aparecendo com precisão a 

sobreposição: o surgimento ou a alusão de movimento. Registrar num piscar de 

olhos a duração de uma vida. Seria possível? 

Visitar os países, as residências dos antepassados, não foi apenas motivado pela 

sensação de um pertencimento vago. Como entender as travessias, as viagens 

motivadas pelo período da II Guerra Mundial ou anteriores? Ir ao encontro de 

lugares, casas que não me pertencem, porém, um fragmento da história familiar que 

chegou até o presente: entender a história, aproximar da arqueologia familiar à da 

história, levantou a questão do reconhecimento histórico, simultaneamente, o 

reconhecimento do espaço vazio. 

Construir passados que apontam o presente, e o futuro: as ruínas, a erosão, o mofo, 

imagens nebulosas. Para finalizar, Jean-Marc Besse, no livro Ver a Terra, comenta: 

“A profundidade da paisagem é a existência” (BESSE, 2016, p.92)  
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Sobreposições fotográficas, 2013 

 

Sombra das nuvens e coração na parede 
Ambas as fotografias de minha autoria testemunham momentos precisos: 

observando as nuvens pela janela do avião, sobrevoando o oceano Atlântico, 

percebi que as nuvens, brancas, projetavam sombras na superfície do oceano. 

Perplexa, pensei, as nuvens, ar, refletem sombras? O assunto sobreveio, sombras 

das nuvens. Consegui fotografar algumas cenas. Arquivei-as, pois, futuramente 

podem voltar como projetos. 

E a última fotografia, as paredes de uma velha casa que traziam marcados os 

contornos de quadros, calendários, formas recortadas... apenas contornos de 

objetos que não mais estão lá. 
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Vestígios de objetos que não mais estão presentes. Testemunhos do vazio. O vazio 

possui formas. Formas vazias. 

 

Fotografia de registro 

 

Fotografia de registro 

 

Considerações finais 

As considerações, reflexões sobre a questão espaço-temporal, envolvem questões 

como: posso “congelar” o tempo? Ou então, posso “atravessar” tempo e paisagem? 

Como pensar estas perguntas, observando o passado nas fotografias antigas, ao 
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mesmo tempo, manipulando essas imagens? As imagens voltam-se ao presente, ao 

instante, ao momentâneo, mas apontam prontamente ao futuro.  

O passado  me escapa, foram as gerações anteriores, assim como o tempo 

presente escorre, vira passado. O tempo futuro, igualmente, não o domino... apenas 

o presente, quando a memória e os experimentos criam novas visualidades, novos 

rumos. É no momento da criação que consigo travessar o tempo, a paisagem, 

registrando o seu fluxo, o seu passar. Afinal, penso no tempo e na paisagem, 

espaço, lugar, tempo e esquecimento. Tudo se interliga, no momento preciso do 

gesto criador. 
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