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RESUMO 
O  artigo discorre sobre parte da trajetória da artista catarinense Elke Hering a partir de 
seu arquivo. A primeira parte do artigo trata sobre os acessos aos arquivos de artistas 
catarinenses e a produção historiográfica dos mesmos buscando relacionar esse breve 
panorama com a constituição do arquivo da artista.  A segunda parte lida com os 
documentos que Elke Hering doou para o Arquivo Público de Blumenau explorando suas 
descobertas e o campo inventivo do arquivo.  
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ABSTRACT  
The article discusses the part of the trajectory of the Santa Catarina artist Elke Hering from 
her archive. The first part of the article deals with the accesses to archives of Santa 
Catarina artists and the historiographic production of the same ones, seeking to relate this 
brief panorama with the constitution of Elke Hering’s archive. The second part deals with 
the documents that the artist donated to the Public Archives of Blumenau exploring their 
discoveries and the inventive field of the archive. 
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O arquivo: sua constituição 
 
A vontade de verdade é uma forma da vontade de potência e o historiador pode 

legitimamente se transformar em uma espécie de artista, que se apropria do 

Arquivo por inteiro como seu ateliê pessoal.1 Criar com o arquivo e transformá-lo 

em ateliê pessoal, conduzi-lo para o campo inventivo é o que o torna atraente. A 

descoberta do outro através da pesquisa de arquivo é sedutora, ainda mais 

quando esse outro encontra-se no terreno totalmente desconhecido, abrindo para 

o pesquisador, caminhos para descobertas e criação. A pesquisa, ou melhor, o ato 

de pesquisar nos coloca em ação perante ao objeto pesquisado, o trabalho 

investigativo anda lado a lado com o pesquisador durante todo o processo de 

busca pelas fontes. A cada nova investida só aumenta as possibilidades de 

conhecimento sobre o objeto pesquisado. A pesquisa é um campo movente, 

suscetível de interferências e mudanças a todo o instante.  

 

A pesquisa que hoje realizo sobre a artista blumenauense Elke Hering (1940 – 

1994) é fruto do constate mover que a dinâmica da pesquisa conduz. Foram 

poucas as pesquisas que se debruçaram sobre a produção artística de Elke 

Hering. A ausência da disponibilização de um arquivo também ocasionou uma 

ausência da produção intelectual sobre a artista. Por mais que sua memória seja 

celebrada esporadicamente pela imprensa e por outras instituições, essa 

rememoração não contribui necessariamente numa efetiva investigação a respeito 

de sua obra. Por outro lado, foi seu trabalho artístico o responsável por gerar um 

arquivo extenso sobre sua vida. A guarda particular dos seus documentos é de 

fundamental importância para a formação de um arquivo de si. O mesmo também 

acontece com outros artistas, mesmo que em vida não almejassem criar um 

acervo institucional sobre si, há de alguma forma, consciente ou não, o cuidado de 

salvaguardar seus pertences. Desse gesto, nasce o arquivo, mesmo que 

incipiente e sem o propósito de tornar-se um.  

Desse arquivo inicial, a do artista, a pesquisa potencializa-se pela reunião desse 

material pré-selecionado e organizado pelo artista. Pode-se traçar uma possível 

história dos documentos através de sua classificação e análise, considerando os 

tipos de materiais que foram zelados, os que foram descartados ou esquecidos. 
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Não pretendo afirmar que somente a partir do arquivo do artista é possível 

conceber a pesquisa, mas mostrar a importância desse arquivo de si considerando 

sua subjetividade e especificidades. Portanto, o acesso a ele é fundamental para o 

pesquisador que exige por vezes uma aproximação com os detentores dos 

documentos, pois nem sempre esses materiais são doados às instituições 

públicas ou disponibilizados para fins de pesquisa. Sandra Mackowiecky no artigo 

Experiências intermitentes: arquivos, inventários e coleções em Santa Catarina2 

destaca que há ainda uma fragilidade no acesso e na manutenção de acervos e 

arquivos para a pesquisa em artes visuais no estado. Muitos dos arquivos de 

artistas estão no âmbito privado, e essa fragilidade da pesquisa dá-se por vezes 

na dificuldade de acesso aos arquivos pessoais. Esses arquivos da arte3 

constituem-se como ferramenta de grande importância para a produção 

historiográfica, não só no âmbito local, mas também nacional. No caso de Santa 

Catarina alguns artistas contemporâneos à Elke Hering obtiveram algum 

investimento sobre sua memória ao resguardar seus arquivos institucionalizando-

os minimamente, são eles: a Coleção Professora Elizabeth Pavan Cascaes (1983) 

da UFSC que conserva a obra de Franklin Cascaes, o Museu O Mundo Ovo de Eli 

Heil (1987), a Fundação Hassis (2001), o Instituto Schwanke (2003) e o Instituto 

Meyer Filho (2004). Exceto Eli Heil que constituiu seu acervo institucional em vida, 

todos os outros foram instituídos pós morte. Há ainda outros artistas catarinenses 

que fazem parte dessa geração como Rodrigo de Haro, Silvio Pléticos, Vera 

Sabino e Jandira Lorenz que continuam ativos circulando com seus trabalhos em 

galerias, museus ou em exposições itinerantes4 e seus arquivos particulares 

provavelmente encontram-se na esfera particular. 

Mesmo com essa lista de artistas que fizeram parte da história da arte catarinense 

e outros que aqui não foram citados, a produção acadêmica que possibilita 

pesquisas de maior fôlego sobre o trabalho de artistas ainda é pequena, apesar 

de haver algumas publicações de artigos científicos, poucas foram as dissertações 

e teses defendidas. Com base no banco de teses e dissertações dos programas 

de pós-graduação em artes visuais até o momento, há atualmente duas 

dissertações defendidas no extinto mestrado de educação e cultura da UDESC, 

uma sobre Franklin Cascaes e a outra sobre Vera Sabino; no atual programa de 
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artes visuais da UDESC, a dissertação de minha autoria sobre Elke Hering e outra 

sobre Jandira Lorenz; e no mestrado e doutorado em artes visuais da UFRGS 

foram defendidas uma tese e uma dissertação sobre o artista Luis Henrique 

Schwanke.  

Nesse cenário, iniciei minha pesquisa de mestrado em 2011 na qual estudei uma 

parte da produção artística da artista catarinense Elke Hering entre as décadas de 

1950 e 1990. Ao iniciar a pesquisa não havia e ainda não há um arquivo 

institucional formalizado sobre a artista. O primeiro arquivo pesquisado foi o 

arquivo municipal José Ferreira da Silva em Blumenau e em seguida a pesquisa 

se estendeu a outros arquivos onde haviam caixas reservadas no seu nome: 

Centro de Memória Lindolf Bell em Timbó e Arquivo do Museu de Arte de Santa 

Catarina5 e Arquivo Público do Estado de Santa Catarina em Florianópolis, Museu 

de Arte Contemporânea e Biblioteca Pública do Paraná em Curitiba, Arquivo do 

Teatro Carlos Gomes em Blumenau, Arquivo da Universidade Regional de 

Blumenau, Museu de Arte de Joinville, arquivo online do jornal Folha de São 

Paulo, O Estadão, Fundação Bienal de São Paulo do e no acervo particular de 

Rafaela Bell. Curioso notificar que apesar de ser uma artista de grande visibilidade 

no estado e advinda de uma família da elite empresarial6, os mais de 30 anos de 

produção não despertou interesse por parte da família em criar um acervo 

institucional sobre ela. O contrário aconteceu com seu ex marido, o poeta Lindolf 

Bell, que exerceu atividade de marchand da Galeria Açu-Açu de 1970 a 1998. 

Para Bell foi criada em 2003 a Casa do Poeta juntamente com o Centro de 

Memória Lindolf Bell na sua cidade natal em Timbó.  

No que tange a memória acionada sobre a artista no estado de Santa Catarina há 

alguns exemplos: a cidade de Blumenau adotou o seu nome no salão de arte, o 

Salão Nacional Elke Hering sediado bianualmente nas dependências da Fundação 

Cultural de Blumenau; sua memória ainda continua intrinsecamente vinculada a 

imagem de seu ex-marido o poeta Lindolf Bell; no Centro de Memória Lindolf Bell 

em algumas caixas de arquivo encontram-se alguns materiais sobre Elke Hering; 

em 2010 foi criado o Museu Hering com o objetivo de divulgar e salvaguardar a 

memória da empresa têxtil criando o Arquivo Histórico da Cia. Hering, nele além 

dos documentos da empresa, encontra-se o acervo de documentos familiares 
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pessoais como: correspondência, genealogia, biografias, convites, atestados, 

testamentos, jornais, revistas, cartões-postais, produção artística e intelectual, no 

museu seu nome consta apenas na árvore genealógica dos Hering; a escultura 

em bronze Colete Espacial, realizada em 1979  foi a primeira escultura a ocupar o 

espaço público na cidade, foi colocada em uma das áreas de grande circulação no 

centro de Blumenau, hoje não se encontra mais em praça pública, ela pertence ao 

acervo do Museu de Arte de Blumenau. Junto a essa escultura, o MAB tem em 

seu acervo três esculturas de bronze, uma de metal, uma de gesso e nove 

desenhos. Em homenagem a artista, o museu criou em uma de suas salas de 

exposição a Sala Elke Hering; o Museu de Arte de Santa Catarina em seu acervo 

contém uma escultura de madeira, uma de cimento, uma de bronze, uma de 

plavinil e dois desenhos; em 1979 a sede do Banco do Brasil em Blumenau 

adquiriu uma escultura de Elke Hering em madeira medindo 3,84 largura x 2,65 

altura, hoje esse trabalho encontra-se nas dependências do banco em uma sala 

remota no quinto andar; em 1988 a artista instala a primeira escultura ao ar livre 

“O Guardião,” nas dependências da Universidade Federal de Santa Catarina, 

também na universidade o auditório da biblioteca leva o seu nome; ganhou em 

Florianópolis uma rua com o seu nome localizada na Barra da Lagoa; no acervo 

de obras de arte da Universidade Regional de Blumenau encontra-se uma 

escultura em metal, uma gravura e uma aquarela; a Assembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina conta com três obras da artista, uma pintura, uma 

escultura com canos de pvc e uma em plavinil; no Museu Victor Meirelles de 

Florianópolis há um desenho a nanquim em seu acervo. 

Ao que tudo indica a artista não almejava criar um acervo institucional sobre si, 

mas houve por parte dela o cuidado de preservar alguns de seus pertences que 

foram doados pela artista para o Arquivo Municipal José Ferreira da Silva7 em 

Blumenau. Em 19 de fevereiro de 1994, aos 53 anos de idade Elke Hering veio a 

falecer na cidade de Blumenau devido a um câncer de mama, faziam três anos 

desde a descoberta da doença. Um ano antes, em fevereiro de 1993 assumiu o 

cargo de presidente da Fundação Cultural de Blumenau, pouco antes de falecer 

durante seu exercício como presidente da fundação é que Elke Hering doou seus 

documentos, afirma a diretora do arquivo Sueli Maria Vanzuita Petry. Seria 

http://lattes.cnpq.br/6814386554600864
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oportuno perguntar aqui sobre a relação da sua morte com o ato de doar seus 

documentos pessoais, quais as implicações desse ato? Pensar sobre os arquivos 

pessoais e sua contextualização é procurar entender o motivo da guarda do 

documento, identificando a intenção acumuladora.8 Naturalmente uma pessoa que 

produziu artisticamente durante mais de três décadas, gerou uma quantidade 

significativa de materiais a respeito de sua trajetória profissional. No entanto 

perguntar sobre o significado da guarda desses papeis gerados sobre si soa no 

primeiro instante como algo insignificante, pois lidamos com esse ato de maneia 

muito natural. Se pensarmos que essa prática da “escrita de si” começou a ocorrer 

no século XVIII é decorrente da ideia de uma relação que se estabeleceu entre o 

indivíduo moderno e seus documentos.9 Com a iminente morte, o ímpeto de 

salvaguardar seus “escritos” num arquivo público é um importante gesto a ser 

considerado sobre sua vida para a posteridade. 

Esses documentos doados são de suma importância pois tratam de documentos 

privados, arquivados pela própria artista. Nele há doze caixas pertencentes ao 

fundo Elke Hering classificados como: documentos pessoais, memórias, artigos, 

exposições individuais e coletivas, salões, premiações, entrevistas, currículo, 

biografia, certificados, projetos, autorizações, esboços, convites, galeria 

Verdeperto, correspondências emitidas e recebidas (1950 -1990) e material sobre 

misticismo. Os assuntos classificados pelo arquivo nos dão alguma noção do que 

se trata o fundo Elke Hering, mas somente ao adentrá-lo é que ele [o arquivo] 

reúne tudo o que é suscetível de produzir sentido para o historiador 

contemporâneo.10 Esse sentido que o pesquisador lança para cada documento é 

suscetível de alteração a todo o instante,  a sensação de que poderia ter prestado 

mais atenção numa determinada fonte que foi rejeitada é uma constante, fato é 

que sempre tenho a sensação de ter que voltar ao arquivo e revê-lo. As perguntas 

feitas diante do arquivo se renovam na medida que você vai incorporando mais 

informações sobre o objeto.  Dessa maneira, esse fundo em especial, tem 

elementos que não há em outros arquivos, pois há nele documentos de ordem 

privada. Cabe perguntar sobre a história desses documentos e quais razões 

levaram Elke Hering a doar seu arquivo pessoal.  



 

 
SCHVARTZ, Daiana. Arquivo de artista: uma permanente falta, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2774-2788. 

2780 

Diante desse gesto, ela outorga à terceiros o acesso ao seu arquivo pessoal, o ato 

de classificar o que é pertinente ou não para estar ali é o que Philippe Artières 

chama de intenção autobiográfica.11 

Mas não arquivamos nossas vidas, não pomos nossas vidas em 
conserva de qualquer maneira; não guardamos todas as maçãs da 
nossa cesta pessoal; fazemos um acordo com a realidade, 
manipulamos a existência: omitimos, rasuramos, riscamos, 
sublinhamos, damos destaque a certas passagens.(ARTIÈRES, 
1998, p.11). 

 

O arquivo gerado pela artista permite acessar a parte fragmentada, o que foi 

escolhido para estar ali. Nesses documentos grande parte do material que 

encontraremos são relativos à sua vida profissional, mas não só, destacaremos 

também aqueles documentos que desviam do recorte estritamente artístico de sua 

vida. Não tenho informações de como foi o processo de seleção dos documentos, 

quais exatamente foram deixados por ela12, pois algumas adições foram feitas 

posteriormente.  

 

Diante do arquivo  
Uma vez esboçada a materialidade do arquivo, identificando seu local de 

armazenamento e conservação, o acesso às fontes, os diferentes tipos de 

documentos, traça-se possíveis caminhos para então organizá-lo e classificá-lo. 

Doravante, cabe-nos questionar o que fazer diante desse arquivo gerado pelo 

passado e prestes a ressignificar-se no presente.  

Destaco a seguir alguns documentos específicos desse fundo que foram 

separados por mim em quatro categorias: materiais de exposições, desenhos, 

textos críticos e estudos teosóficos. Para além dessas categorias, há um caderno 

grande com recortes de materiais gerados pela imprensa como entrevistas, 

depoimentos, matérias, imagens etc. De caráter público, esses materiais 

obtiveram circulação quando publicados, nos outros arquivos pesquisados é 

possível encontrar notícias repetidas. Exceto os recortes de imprensa, fazem parte 

do seu fundo cerca de trezentos documentos. O tipo de documento mais 

recorrente  são as correspondências, que somam o montante de 190 itens entre 

cartas, telegramas e postais destinados a ela, 88 são de assuntos particulares, 95 
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de assuntos profissionais e 7 cartas destinadas à Lindolf Bell sobre assuntos da 

Galeria Açu-Açu. Não há nesse arquivo nenhuma carta ou rascunho de Elke 

Hering como remetente.  

O número de participações em exposições e salões foram muito superiores ao 

número de catálogos e convites encontrados em sua caixa, no total são vinte 

unidades, oito catálogos e doze convites. Há somente dois convites de outros 

artistas promovidos por suas galerias, Verdeperto e Elke Hering Atelie e Galeria 

(1984). Não há nenhum material relativo a outros artistas, somente quando da sua 

participação. Alguns dos convites e catálogos foram bem significativos para sua 

carreira, pois registram as primeiras participações de seus trabalhos entre os anos 

de 1964 e 1965 que aconteceram fora do estado de Santa Catarina. Destaco o 

convite de sua primeira exposição individual realizada em 1964 no Centro 

Catarinense do Rio de Janeiro quando tinha 24 anos. No convite abaixo, há uma 

breve descrição de seu currículo, a relação das obras expostas com seus 

respectivos títulos e sua assinatura na capa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convite da primeira individual no Centro Catarinense do Rio de Janeiro, 1964. 
Arquivo: José Ferreira da Silva 

 

Na década de 1970 sua assinatura artística irá mudar, o crescente envolvimento 

com a astrologia deixa indícios da presença desses estudos e incorpora na sua 

assinatura o símbolo astrológico que representa os quatro elementos: terra, fogo, 

ar e água. O currículo faz menção à três experiências anteriores que marcaram a 

sua formação, a participação como ajudante do artista alemão Lorenz Heilmair nos 

vitrais da igreja católica de Blumenau (1957), as aulas de escultura com Anton 

Hiller na Academia de Belas Artes de Munique (1958 e 1960) e a residência na 

Bahia com o escultor Mario Cravo (1961). Essas primeiras experiências são 

mencionadas com frequência quando se refere a sua trajetória. Na última parte do 

convite tem a relação das dezoito obras expostas, oito composições em ferro e 
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dez pinturas a guache, no qual conseguimos identificar as imagens de quatro das 

oito esculturas em ferro. Como não há levantamentos e informações do número de 

trabalhos produzidos por ela, é através das indicações presentes nos documentos 

que aos poucos sistematizo a rede de informações sobre a produção de Elke 

Hering.  

Um projeto para catálogo estava sendo desenvolvido para comemorar seus trinta 

anos de trabalho. O texto inicial 30 anos de Elke Hering do crítico de arte Harry 

Laus, elucida um pouco ao que o material estava destinado, era decorrente da 

retrospectiva de Elke Hering na Galeria de Artes em Blumenau em 1987. O crítico 

cita a presença de vários materiais em suas esculturas como o gesso, ferro, 

madeira, plavinil, bronze e cristal, no total a retrospectiva contou com mais de 

23013 esculturas de sua autoria. Esse material possibilitou o encontro com uma de 

suas produções que mais circularam em âmbito nacional, as esculturas em plavinil 

da década de 1970. 

Projeto para catálogo para a exposição 30 anos de Elke Hering. 
Arquivo José Ferreira da Silva. 

 

Nas páginas onde aparecem essas esculturas são compostas por duas fotografias 

em preto e branco recortada no formato da figura e com um texto que não faz 

menção às imagens. No total são doze páginas: a capa apresenta um desenho à 

lápis, provavelmente um esboço de uma escultura de bronze ou cristal, na 

sequência um pequeno texto colado com uma anotação abaixo escrita “menção 
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agradecimento” e o texto de Harry Laus. As nove páginas seguintes são 

dedicadas as esculturas, são imagens grandes de fotografias e fotocópias em 

preto e branco que ocupam o centro da página, pequenos recortes de textos 

acompanham alguma delas, mas nenhum desses textos se referem à imagem ao 

lado. O desenho foi a linguagem mais utilizada por Elke Hering, presente como 

estudo, rascunho, esboço e como trabalho final.  Recebeu seu primeiro prêmio em 

1959, uma menção honrosa pelos seus desenhos na Academia de Belas Artes de 

Munique, em 1976 promovida pela Galeria Açu-Açu realizou a Retrospectiva de 

Desenhos 1957 – 1976, na ocasião apresentou 257desenhos nas mais variadas 

técnicas, e em 1980 participou da 2ª Mostra do Desenho Brasileiro em Curitiba 

promovida pela FUNARTE e na Retrospectiva Elke Hering no Museu de Arte 

Contemporânea do Paraná em 1985, o crítico Harry Laus ressalta a coleção de 

desenhos classificando-os em séries como: temas diversos, temas fantásticos, 

esboços para esculturas, figura humana e paisagens. Esboços e desenhos 

projetuais para suas esculturas também foram deixados, principalmente relativos 

às últimas produções. Ao todo são dezesseis, feitos com materiais de uso comum 

como o papel sulfite, algumas folhas pautadas, caneta e lápis. Nesses desenhos, 

os temas se repetem em dois, o formato da cabeça de um pássaro e um corpo 

sentado de tronco alongado. A partir da década de 1980 a produção da artista se 

concentra em grande medida nas formas humanas com materiais que derivam do 

concreto, bronze e cristal. Nos desenhos desse período é recorrente a presença 

da figura humana sentada e a incorporação das cabeças de pássaros no topo das 

estruturas.  
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À direta: Esboço e anotações à caneta. Arquivo José Ferreira da Silva. 

À esquerda: Escultura em bronze. Acervo Eduardo Bell. 
 

    
À direta: Desenho para escultura. Arquivo José Ferreira da Silva. 

À esquerda: Escultura com massa de modelar. Arquivo Rafaela Bell. 
 

A artista declara a conotação simbólica da inserção da cabeça de pássaro em 

seus trabalhos, para ela representa a necessidade de estar livre para voar e que o 

pássaro simboliza o mensageiro dos deuses.14 Tenho registradas três esculturas 

com cabeça de pássaro: O Guardião de 1988, escultura em concreto instalada no 

jardim em frente à Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa 

Catarina, em Florianópolis; uma cabeça de águia também em concreto do acervo 

de Rafaela Bell e a do acervo de Eduardo Bell. Tudo indica que o desenho da 
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escultura acima seria o último esboço para escultura, a representação em 3D foi 

confeccionada com massa de modelar durante seu tratamento.   

Nessa coleção tem poucos registros escritos sobre seus trabalhos, somente 

quatro textos críticos aparecem. Um dos primeiros textos no qual dão subsídios 

para conhecer melhor a fase do Vale Fantástico15 foi escrito pelo seu sócio na 

galeria o escritor Péricles Prade.  Intitulado Elke Hering Bell ou o abstracionismo 

geométrico sensível16 Prade divide em duas partes, uma sobre pintura e a outra 

sobre escultura, esse mesmo texto aparece também com outro título Elke Bell ou 

o equilibrado poder das duas naturezas, a diferença é que nesse último tem uma 

introdução sobre o currículo da artista. Destaca a singularidade da temática 

escolhida, o Vale do Itajaí “daí estarem representados o maravilhoso e mágico de 

uma região vitalizada pela força de uma natureza física e espiritual cuja beleza foi 

descoberta, apenas, por alguns privilegiados [...].”17 No documento do arquivo 

tenho apenas a parte do texto que fala sobre a pintura e na segunda folha a 

relação de 32 obras expostas na Universidade Regional de Blumenau. Não há a 

data da exposição e nenhuma informação a mais das obras, somente os títulos 

que seguramente são das pinturas relacionadas a fase do Vale Fantástico: A 

vidraça e o crepúsculo, A catedral, Os degraus, Os caminhos, O limo dentro do 

olho, O jardim de pedras, A janela entre o dia e a noite, Xadrez no vale, O 

amanhecer, O trevo, Decomposição de uma fruta, Salão de baile no campo, Os 

ovos de anum, Decomposição do silêncio, A janela e o lavrador ausente, Chuva 

de pedras no verão, O vitral na floresta, O parque da solidão, Palavras jogadas no 

pasto, Verão em Camboriú, Uma ave atravessa a estrada, Decomposição do 

maracujá, O mapa do vale, A janela e os campos maduros, Ovo em campo de 

ferrugem, Decomposição do girassol, O milharal à beira-rio, O jardim depois da 

tempestade, Paisagem interior, Blumenau e O vitral. Nenhum dos títulos 

mencionados aparecem novamente, não tenho informação sobre nenhum desses 

trabalhos. As titulações indicam uma preocupação da artista com os enunciados, 

são palavras que descrevem a natureza: limo, pedras, vale, trevo, fruta, campo, 

ovos, anum, floresta, pasto, ave, maracujá, vale, girassol, milharal, beira do rio, 

jardim e fatores climáticos: crepúsculo, dia, noite, amanhecer, chuva, verão, 
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tempestade. Todas as palavras dimensionam a unificação de sua poética naquele 

momento, o vale das margens do rio transformado em paisagem fantástica. 

Para finalizar esse compêndio de documentos que compõem o fundo Elke Hering 

no arquivo José Ferreira da Silva, fazem parte do acervo documental, mapa astral 

e apostilas sobre astrologia, astrodinamismo, astrosofia e curso introdutório de 

teosofia de autoria de Emma Costet de Mascheville. Trata-se de cursos feitos por 

Elke por correspondência, datados dos anos de 1974 a 1980. Emma Costet de 

Mascheville, astróloga nascida na Alemanha em 1903, foi educada na infância 

pela tia Ida Hofmann, fundadora da primeira comunidade espiritualista e naturista. 

Veio para o Brasil em 1925, quando conheceu seu marido, Albert Raymond Costet 

de Mascheville, que a iniciou em seus estudos de astrologia. Trabalhou por mais 

de 50 anos no ensino e aconselhamento do pensamento astrológico.  Em 1979 a 

astróloga é recebida num jantar beneficente na residência da artista, para falar 

sobre o quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci numa abordagem astrológica. 

O crescente envolvimento com a astrologia deixa indícios da presença desses 

estudos em sua obra quando, no final da década de 1970, incorpora símbolo 

astrológico que representa os quatro elementos na sua assinatura artística, bem 

como na entrada do seu ateliê em Blumenau. 

A escassez de arquivos institucionais de artistas catarinenses não impede a 

pesquisa sobre os mesmos. Daí a importância de arquivos públicos para o acesso 

aos documentos. Talvez o caminho a ser percorrido seja mais longo, mas não 

impossível de realizá-lo. Das variantes que os arquivos oferecem, classifico os 

arquivos da arte em três modalidades: o arquivo do artista, o arquivo da obra e o 

arquivo do historiador da arte.18 Uma vez reunidos, o arquivo do artista e o arquivo 

da obra esse último que para Godoy são aqueles elementos que circundam a obra 

mesmo que externos a ela, dar-se-á o arquivo do historiador da arte, que por sua 

vez toma de empréstimo os arquivos alheios. No caso de Elke Hering seu arquivo 

está sendo criado pela coadunação desses arquivos da arte, e continua em 

constante crescimento através da pesquisa que hoje realizo sobre ela. Nesse 

arquivo do historiador da arte, sistematizado por mim desde o início da pesquisa 

em 2011, há uma série de documentos encontrados nos mais diversos acervos, 

com ele é possível criar elos narrativos a partir do intercruzamento de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Raymond_Costet_de_Mascheville&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Raymond_Costet_de_Mascheville&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
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informações. Numa tarefa quase infinita, o arquivo toma corpo durante a busca de 

documentos que indicam outros, situados nos percursos inscritos do artista e 

sobre o artista, constituído por ele e sobre ele, que perpassam por relações diretas 

e indiretas com o seu nome. Não se trata de reestabelecer uma história completa, 

linear e cronológica, mas construir uma narrativa considerando o arquivo através 

de uma permanentemente falta.19 
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