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RESUMO
Esta comunicação discute processos de potencialização e domesticação da imagem a partir
da comparação das abordagens da história da arte de Aby Warburg e Erwin Panofsky.
Parte-se da análise iconográfica empreendida por Panofsky de uma obra de Francesco
Maffei (1605-1660) com tema de Judite ou Salomé. Estas duas figuras bíblicas aparecem
também na prancha 47 do “Atlas Mnemosyne” de Warburg, contudo, o historiador alemão
reuniu nela não só o tema da “caçadora de cabeças”, mas também o tema do anjo custódio,
sobrepondo a “figura da proteção” e a “fúria destrutiva”. Desta montagem de imagens de
conteúdos aparentemente opostos, depreende-se a noção de imagem-sintoma, menos
engajada com a identificação exata das figuras – como preconizava Panofsky; e mais capaz
de potencializar as imagens, sem domesticá-las ou esgotá-las.
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ABSTRACT
This paper discusses processes of potentialization and domestication of the image through
the comparison of the art history approaches of Aby Warburg and Erwin Panofsky. It starts
from the iconographic analysis undertaken by Panofsky of a work by Francesco Maffei
(1605-1660) with the theme of Judith or Salome. These two biblical figures also appear on
plate 47 of Warburg's "Atlas Mnemosyne," however, the German historian brought together
not only the theme of the "head-huntress" but also the theme of the custodial angel,
superimposing the "figure of protection" and the "destructive fury." From this montage of
images of seemingly opposing contents, we see the notion of image-symptom, less engaged
with the exact identification of figures - as Panofsky advocated; but more capable of
potentializing images, without domesticating or exhausting them.
KEYWORDS: Aby Warburg; Erwin Panofsky; image-symptom; iconography; nymph.

Introdução: Judite ou Salomé?
O objetivo desta comunicação é discutir processos de potencialização

e

domesticação da imagem na história da arte a partir da comparação entre duas
abordagens: a iconologia de Erwin Panofsky (1982-1968) e o “Atlas Mnemosyne” de
Aby Warburg (1866-1929).
Tal comparação, em detrimento de Panofsky, notadamente na atualidade, não é
novidade. Georges Didi-Huberman (2015a, 2013a, 2013b) como um dos
historiadores contemporâneos a reabilitar Warburg, não pode deixar de apontar os
equívocos de Panofsky ao interpretar o pensamento do historiador da cultura
alemão. Além dele, também o fazem Centanni (2002b), Pugliese (2012), Michaud
(2013). A figura da ninfa, que atravessa os estudos de Warburg desde o seu
princípio, e cujo estudo tem sido continuado por estudiosos contemporâneos (DIDIHUBERMAN, 2002; 2013a; 2015b;

CENTANNI, 2002a; AGAMBEN, 2012;

KIRCHMAYR, 2012; TIBURI, 2012; BERGAMO et al., 2014; SACCO, 2016), é o fio
condutor através do qual se aproxima Warburg de Freud e apresenta-se os
argumentos para a imagem-sintoma como perspectiva de potencialização da
imagem.
Mas, em consonância com a obra de Warburg e sua atualização na prática
historiográfica de Didi-Huberman, este artigo é guiado pelas imagens.
Iniciemos, então, por uma imagem, a pintura de Francesco Maffei (Figura 1).

Figura 1: Francesco Maffei (1605-1660). Judith ou Salomé, 1650-56. Pinacoteca de Faenza.
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O notório método tripartite de Panofsky compreende 3 estágios/níveis: descrição
pré-iconográfica, nível descritivo; análise iconográfica, nível analítico; interpretação
iconológica, nível interpretativo. Panofsky, no capítulo “Iconografia e iconologia”,
toma a obra de Maffei (Figura 1) como exemplo para demonstração de seu
procedimento metodológico especialmente quanto ao nível da análise iconográfica.
Apresenta, então, inicialmente, as “formas puras representativas de objetos
naturais”, “suas relações mútuas como acontecimentos e percepção de algumas
qualidades expressionais” (PANOFSKY, 1991, p. 50). Descreve o que observa na
pintura: “Bonita jovem com uma espada na mão esquerda e na direita uma travessa
na qual está a cabeça de um homem degolado” (PANOFSKY, 1991, p. 59). O
historiador vienense aborda a dúvida quanto à identificação da figura nesta obra,
publicada como retrato de Salomé com a cabeça de São João Batista. Ou seja,
problematiza o nível da identificação das “imagens, estórias e alegorias”
(PANOFSKY, 1991, p. 51). Na Bíblia encontramos o relato no qual a cabeça de São
João Batista foi apresentada a Salomé numa bandeja ou prato:
[...] 6. Mas, na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha
de Herodíades, dançou no meio dos convidados e agradou Herodes.
7. Por isso, ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe
pedisse. 8. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: Dá-me aqui,
neste prato, a cabeça de João Batista. 9. O rei entristeceu-se, mas
como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lha dessem;
10. E mandou decapitar João na sua prisão. 11. A cabeça foi trazida
num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. (BÍBLIA,
Mateus 14, 1-11 – grifo nosso)

A passagem bíblica é o texto fonte para a iconografia de Salomé, especialmente os
elementos da bela mulher, a bandeja e a cabeça decepada. Mas Panofsky (1991)
pergunta: “Mas e a espada?” Salomé não decapitou o santo com as próprias mãos.
A dúvida iconográfica leva-nos a outra bela mulher em conexão com o degolamento
de um homem: Judite, a quem foi dedicado um dos livros do Velho Testamento. O
texto bíblico diz:
2.Estavam todos embriagados pelo vinho. 3. Judite ficou só no seu
quarto, 4. Enquanto Holofernes repousava em seu leito, bêbado a
cair. 5. Judite havia dito à serva que ficasse fora, diante do quarto,
vigiando. [...] 8. Desembainhou [a espada] e, tomando os cabelos de
Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento! 10. Feriulhe na nuca duas vezes e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em
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seguida o cortinado das colunas, e rolou por terra o corpo mutilado.
11. Feito isto, saiu e deu à serva a cabeça de Holofernes para que
metesse no saco. 12. Depois saíram ambas, como de costume,
como se fossem para a oração. Atravessaram o acampamento,
contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. (BÍBLIA, Judite
13, 2-12)

A incerteza diante classificação da imagem pode ser dirimida através da
identificação dos seus elementos iconográficos: mulher, cabeça, espada, serva,
saco/cesta (para Judite); mulher, cabeça, bandeja/prato, serva (para Salomé).
Panofsky remete a imagens de Salomés e Judites com bandejas, mas afirma não
haver nenhuma Salomé associada com uma espada, ao que conclui: “a obra de
Maffei representa Judite e não como se chegou a pensar, Salomé” (1991, p. 61). Na
explicação de seu método, Panofsky afirma que “a exata identificação dos motivos é
o requisito básico de uma correta análise iconográfica” (1991, p. 54 – grifo nosso).
Prancha 47 do “Atlas Mnemosyne”: imagens em confrontação
Como contraponto epistemológico à abordagem das imagens por Panofsky,
recorremos à Prancha 47 do “Atlas Mnemosyne” de Warburg (Figura 2). A prancha
contém 27 imagens sob a legenda geral: “Ninfa como anjo custódio e como
caçadora de cabeças. Transporte da cabeça. ‘Retorno à casa do Templo’ como
proteção da criança em terra estrangeira (representações do pequeno Tobias
[tobiuzzolo] como imagens votivas” (WARBURG, 2012, p. 142).
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Figura 2: Aby Warburg (1866-1929). Prancha 47 do “Atlas Mnemosyne”.

Nesta prancha encontramos também o tema iconográfico de Judite e Salomé. São 4
obras com o tema de Salomé: 2 de Donatello, o relevo em bronze “A dança de
Salomé”, (1423-27) e o relevo em mármore “Salomé ou o Festim de Herodes”
(c.1435); o afresco de Filippo Lippi, “A dança de Salomé no Baquete de Herodes” (c.
1464); e a tapeçaria de Antônio Pollaiuolo, “Salomé recebendo a cabeça de São
João Batista” (c. 1470). Com o tema de Judite, Warburg utilizou 6 imagens: um
desenho anônimo de Judite portando a cabeça de Holofernes; o grupo de bronze de
Donatello no Museo di Palazzo Vecchio, “Judite e Holofernes” (c. 1460); uma
gravura sobre couro de Baccio Baldini, “Judite tomando a cabeça de Holofernes” (c.
1465); 2 obras de Sandro Botticelli, “O retorno de Judite à Betúlia”, (c. 1420) e
“Judite saindo da tenda de Holofernes” (c. 1497-1500); e por fim, 2 imagens, uma
geral e uma em detalhe de Domenico Ghirlandaio, “Judite portando a cabeça de
Holofernes” (c. 1489).
É possível identificar nas imagens da prancha 47 aqueles elementos levantados por
Panofsky para identificação iconográfica de Judite ou Salomé. (Tabela 1)
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Obra

Jovem
bela
X
X

Cabeça

Espada

Cesta/
saco

Serva

Prato/
bandeja
X
X

“A dança de Salomé”, Donatello (1423-27)
X
X
“Salomé ou o Festim de Herodes”,
X
X
Donatello (1435)
“A dança de Salomé no Baquete de X
X
X
X
Herodes”, Filippo Lippi (c.1464)
“Salomé recebendo a cabeça de São João X
X
X
X
Batista”, Antônio Pollaiuolo (c. 1470)
Judite portando a cabeça de Holofernes, X
X
X
anônimo
“Judite e Holofernes”, Donatello (c. 1460)
X
X
“Judite tomando a cabeça de Holofernes”, X
X
X
Baccio Baldini (c. 1465)
“O retorno de Judite à Betúlia”, Sandro X
X
X
X
X
Botticelli (c. 1420)
“Judite saindo da tenda de Holofernes”, X
X
X
X
Sandro Botticelli (c. 1497-1500)
“Judite portando a cabeça de Holofernes”, X
X
X
X
X
Domenico Ghirlandaio (c. 1489)
Tabela 1: Elementos para identificação iconográfica de Judite ou Salomé nas obras da Prancha 47 do
“Atlas Mnemosyne”, de Aby Warburg. Fonte: a autora.

Contudo, a identificação iconográfica “exata” não parece ser a preocupação
fundamental de Warburg. A prancha apresenta uma clara divisão temática: as
imagens relativas ao tema da “caçadora de cabeça” encontram-se no lado direito da
prancha, enquanto que as 18 imagens restantes podem ser identificadas com o
tema do anjo custódio, relativas principalmente aos seguintes temas: Cristo entre os
doutores do Templo, o retorno à casa do Templo e o anjo Rafael guiando Tobias
(Figura 3).

Figura 3: Divisão temática da Prancha 47 do “Atlas Mnemosyne” de Aby Warburg. Bergamo et al.
(2014).
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A prancha contém imagens associadas ao Velho Testamento, especificamente o
livro de Tobias (não considerado canônico por judeus e protestantes), notadamente
a passagem na qual este jovem é incumbido pelo pai cego de cobrar uma dívida em
uma cidade distante e é guiado e auxiliado pelo anjo Rafael incógnito (CENTANNI,
2002).
Na prancha 47 há 6 imagens relativas à passagem de Cristo entre os doutores do
Templo e o retorno à casa, localizada no evangelho de Lucas. Pode-se identificar
nestes conteúdos das imagens do lado esquerdo da prancha, o tema da iniciação,
da passagem da infância para a vida adulta.
Para Centanni (2002) e Bergamo et al. (2014) há duas imagens no centro da
prancha que fazem a função de dobradiça dos temas nela contidos e que parecem
diametralmente opostos. São elas: “Tobias e os três arcanjos”, de Francesco
Botticini (1467) (Figura 4) e a gravura de Baccio Baldini, “Judite tomando a cabeça
de Holofernes” (c. 1465). (Figura 5)

Figura 4: Francesco Botticini (1446-1498). Tobias e os três arcanjos, 1467.
Têmpera sobre tela, Galleria degli Uffizi, Firenze
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Figura 5: Baccio Baldini, a partir de Amand Durand (1436 - 1487). Judite portando a cabeça de
Holofernes, c.1465. Heliogravura, 17.78 x 15.24 cm.
British Museum, London.

Como se relacionam as figuras do anjo custódio e a Judite, com cabeça de
Holofernes numa mão e a espada desembainhada na outra, tendo ao fundo o corpo
mutilado do general assírio? Há uma aparente ruptura entre o motivo da proteção e
cuidado, do lado esquerdo da prancha, e a agressão e violência do lado direito.
Contudo, apesar do sangrento ato realizado por Judite, Centanni (2002) aponta
como esta figura gozou de “enorme fortuna iconográfica no âmbito civil” no
Renascimento. Desenvolveu-se, neste contexto, uma “translação alegórica”, e Judite
tiranicida tornou-se símbolo da liberdade, encarnando a figura da Justiça.
A aproximação entre Judite e Justiça dá-se por um jogo “paratimológico” (quando
uma palavra é reinterpretada com base na semelhança de forma ou significado com
outra palavra) com as palavras Iudite-Iustitia; mas igualmente através do
compartilhamento da espada como atributo convencional de Judite (como afirmado
por Panofsky) e da alegoria da Justiça, como assinalado na “Iconologia” de Cesare
Ripa, obra originalmente datada de 1593. Mas, se o gesto sangrento de Judite pode
ser aproximado da ideia de custódia (a jovem exercendo uma forma de proteção nos
confrontos empreendidos pelo povo eleito por Deus), a figura de Salomé é sua
contraparte negativa, pois esta figura se desvia dos motivos de proteção e
esperança (CENTANNI, 2002).

WEDEKIN, Luana Maribele. No caminhar da ninfa: processos de potencialização e domesticação da imagem
em Warburg e Panofsky, In Anais do 27o Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes
Plásticas, 27o, 2018, São Paulo. Anais do 27o Encontro da Anpap. São Paulo: Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Instituto de Artes, 2018. p.1931-1946.

1936

Warburg justapõe, portanto, na mesma prancha a “figura da proteção” e a “fúria
destrutiva”. Desta justaposição temática depreende-se um processo dialético: nas
imagens das temáticas opostas, identifica-se o caminhar com graça da ninfa.
Potência da ninfa
A imagem da ninfa revela-se na sua permanente e obsessiva presença nos estudos
de Warburg. A relação do historiador com a figura da ninfa tem origem na sua
primeira visita a Florença, no outono de 1889, quando se juntou a August
Schmarsow e a um grupo de 8 estudantes para uma temporada de 3 meses de
estudos. Pistas importantes sobre a questão da ninfa no pensamento warburguiano
podem ser encontradas no projeto “Ninfa fiorentina/Fragmentos das ninfas”, de
1900, que assumiu a original forma de uma correspondência fictícia entre Warburg e
seu amigo Andre Jolles (1874-1946). Na primeira carta de Jolles a Warburg, o
holandês descreveu, em tom algo jocoso, seu encontro com a ninfa fiorentina:
Que aconteceu? Cherchez la femme, meu caro. Está em causa uma
dama que, de forma insensível e tormentosa, se mostra coquete
comigo. Iniciei um galanteio espiritual e tornei-me sua vítima.
Persigo-a ou é ela que me persegue a mim? Em boa verdade, já não
sei! Mas deixa que te conte, passo a passo, a história de minha
paixão.
Travei conhecimento com ela numa visita semanal a uma Igreja... E
agora já também provavelmente a conhecerás. (JOLLES apud
WARBURG, 2012, p. 2)

Tratava-se de um detalhe da obra de Domenico Ghirlandaio, “Nascimento de São
João Batista” (1485-1490), na Capela Tornabuoni, na Igreja de Santa Maria Novella,
em Florença (Figura 6). Gombrich (2015) identificou na obra “Viagem à Itália” (1866)
, do historiador e crítico francês Hippolyte Taine (1828-1893), uma possível
inspiração para a forma tomada pela pesquisa de Warburg sobre a ninfa, uma vez
que aquele chamou a atenção para a figura da “ninfa antiga” em Ghirlandaio,
(re)surgida no Renascimento florentino, “millieu” que aliava ou contrapunha o antigo
e o moderno. Tal hipótese, contudo, não foi comprovada (KIRCHMAYR, 2012).
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Figura 6: Domenico Ghirlandaio (1449-1494). Nascimento de São João Batista, 1485-1490.
Capella Tornabuoni, Santa Maria Novella, Firenze.

É possível aproximar realidade e ficção na evidente semelhança entre o fascínio de
Warburg com a ninfa de Guirlandaio e a atração do personagem Norbert Hanold
pela figura da ninfa num relevo da antiguidade romana, tema da obra “Gradiva, uma
fantasia pompeiana” (1903), de Wilhem Jensen. Hanold, um jovem arqueólogo,
começa a ter visões como se a ninfa do relevo tivesse assumido vida. Numa viagem
a Roma e Pompeia ele vê uma jovem muito semelhante ao relevo e crê estar diante
de um fantasma (fantasia?), uma moça que havia perecido na erupção do Vesúvio.
Hanold, descobre, então que a jovem que vira era uma amiga de infância, Zoé
Bertgang.
O conto de Jensen foi objeto de análise de Sigmund Freud, em “O delírio e os
sonhos na Gradiva de W. Jensen”, datado de 1907. Nele, expôs a teoria
psicanalítica do amor transferencial. Vale observar que Freud era um colecionador
de artefatos arqueológicos, e mantinha em seu consultório um relevo (uma cópia em
gesso) de uma ninfa adquirida a partir de indicação de negociante feita pelo próprio
Jensen (com quem o psicanalista manteve correspondência) e que remete à
descrição do relevo da Gradiva de Hanold no conto (BURKE, 2010) (Figura 7).
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Figura 7: Consultório de Sigmund Freud, na Bergasse 19, em Viena. Observar o relevo com a figura.
da ninfa/Gradiva, à direita do divã.
Sigmund Freud Museum, Vienna.

Didi-Huberman (2013b) aproxima o pensamento de Warburg ao de Freud,
especialmente após a longa internação do historiador alemão na Clínica de Ludwig
Binswanger, entre 1921 e 1924. Aponta a contemporaneidade do trabalho de
Warburg e da prática de Freud e sua “psicologia das profundezas” a debruçar-se
sobre os sonhos, fantasmas e sintomas. Deriva daí a ideia de imagem-sintoma, que
o historiador francês utiliza para falar sobre o modo como Warburg trata as imagens.
O sintoma pode ser definido como “um evento que reúne símbolos contraditórios,
que ‘montam’ uns com os outros as significações opostas, [...] que coloca em crise
os regimes habituais de representação e de símbolo” (DIDI-HUBERMAN, 2008, p.
10).
A ninfa, imagem-sintoma que sobrevive e retorna, do mundo antigo para o cenário
renascentista, dali para o começo do século XX, viva nas paixões de Warburg e
Hanold, suspensa na parede de Freud. O tema da ninfa aparece já na tese de
doutorado de Warburg sobre “O nascimento de Vênus” (1482-85) e a “Primavera”
(1477-1482) de Sandro Botticelli, publicada em 1893. Para Didi-Huberman (2013b),
a ninfa é o fio condutor principal para colocar em foco a questão do anacronismo no
saber histórico-artístico. Sacco (2016) afirma a ninfa como “figura teórica
fundamental” do pensamento warburguiano.
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A obsessão de Warburg pela figura da ninfa já foi objeto de muitas considerações.
Para Gombrich (2015), a fascinação do historiador pela figura feminina “aérea e
ágil”, em contraste com as “matronas duras e rígidas” da pintura de Ghirlandaio
(Figura 6), pode ser localizada numa significativa mudança de costumes operada na
virada do século, especialmente a luta pela “nova mulher”, pela liberação e
emacipação feminina. Gombrich enfatiza o conflito entre a “respeitabilidade de
espartilho” e a afirmação da jovem ninfa em seu “direito a um movimento sem
restrição no esporte e na dança” (2015, p. 117) e na reivindicação do uso de roupas
livres e folgadas.
Tiburi (2012) também propõe que se compreenda a ninfa no âmbito da cultura,
especialmente na vida contemporânea. Porém, a autora estreita a perspectiva em
uma chave feminista, identificando no interesse cultural e coletivo pela ninfa um
delírio do patriarcado, ao configurarem-se [as ninfas] como “vítimas de idealizações
que podem ser utilizadas ao bel prazer dos donos do poder no patriarcado a que
todas as mulheres estão submetidas” (TIBURI, 2012, p. 426). Apesar dos visíveis
esforços, a autora não parece ter alcançado a compreensão da ninfa no pensamento
warburguiano.
No dualismo feminista defendido por Tiburi, não há outra perspectiva que não a de
opressor/vítima. Em sendo assim, produz uma leitura estática (não extática), que
não apreende o aspecto sintomático da ninfa. Uma contraparte visual de tal leitura
pode ser vista na obra de Cindy Sherman, “Untitled # 228” (1990) (Figura 8).
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Figura 8: Cindy Sherman (1954-). Untitled # 228, 1990. Chromogenic color print, 208,4X122 cm.
Museum of Modern Art, NY.

“Untitled # 228” faz parte da série “History Portraits” (1988-1990), produzida no
período em que a artista estava em Roma e debruçou-se sobre reproduções de
obras dos velhos mestres e outras variedades de pinturas de retratos. Suas obras
desta série buscam fazer alusões a pinturas canônicas, contudo, a artista utilizou-se
dos diversos elementos característicos de sua poética para que parecessem
artificiais (próteses, perucas, maquiagem teatral), chamando a atenção para “a
natureza encenada e amaneirada das pinturas históricas de retratos”, ao mesmo
tempo em que zombava divertidamente da história da arte (UNTITLED #228, s/d,
s/p).
Ao observar a Judite de Sherman, é impossível reconhecer a figura da ninfa, que
antes a ela se fundia, como na obra de Botticelli (Figura 9).
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Figura 9: Sandro Botticelli (1445-1510). Judite com a cabeça de Holofernes, c. 1472. Óleo sobre
painel, 31X24 cm.
Galleria degli Uffizi, Firenze.

Apesar de certa fidelidade às cores do traje e ao cuidado de portar sua Judite com
os elementos inequivocamente associados à sua iconografia e que permitem sua
identificação exata: a figura da jovem mulher, a cabeça decepada e um punhal – em
lugar da espada, mais poderosa como símbolo (remetendo à Justiça) e como arma,
especialmente para a tarefa de decepar uma cabeça humana. O caráter de pastiche
da obra de Sherman, característico da produção pós-moderna, esvaziou
completamente a figura de sua propriedade sintomal. Falta-lhe um dos atributos
mais fundamentais para uma autêntica irrupção da ninfa: o movimento. Os pés da
Judite de Sherman são estranhamente compridos e espalhados no tapete florido, em
nada recordando o passo de traço contrastante da ninfa– ao mesmo tempo em
repouso e em movimento. Seu vestido é pesado e sem vida, sem semelhança com a
ideia de “acessórios em movimento” cunhada por Warburg acerca das figuras de
Botticelli.
É assim que o texto de Tiburi (2012) afasta-se da compreensão da figura da ninfa
em Warburg no mesmo (descom)passo de Sherman em relação a Botticelli.
Contudo, se Sherman procurava causar um deliberado curto-circuito visual ao
promover ao mesmo tempo a aproximação (o familiar) e o afastamento (o estranho)
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em sua obra, o escrito de Tiburi buscava “desvendar” as forças patriarcais por trás
da abordagem warburguiana da ninfa.
À maneira de Warburg, é possível recorrer a uma imagem contemporânea para
argumentar acerca da amplitude/profundidade – e mais especificamente – do
anacronismo da perspectiva warburguiana expressa na prancha 47 do “Atlas
Mnemosyne”. Um fotógrafo registrou recentemente a atriz Angelina Jolie no tapete
vermelho de uma premiação cinematográfica. (Figura 10)

Figura 10: David Livingstone/Getty Images. Angelina Jolie e as filhas Shiloh e Zahara no Annie
Awards 2018.

A atriz avança e vê-se o movimento de seu vestido esvoaçante. Sua figura delgada
pode, a princípio, ser entendida como a ninfa “anoréxica” nas passarelas da moda e
nas telas de cinema denunciada por Tiburi (2012). Se recorrermos a Warburg,
porém, pode-se identificar em Angelina não somente o pathosformeln do anjo
custódio, o gesto de guia realizado por Maria que toma Jesus pelas mãos no retorno
à casa do Templo. Um leitor desavisado pode ver na atriz somente a incorporação
de uma das polaridades da ninfa, e corre o risco de nem desconfiar de seu aspecto
de “caçadora de cabeça”, encarnação da justiça, em plena ação no movimento
#MeToo que levou o produtor Harvey Weinstein à prisão depois de anos de
sistemático assédio sexual a atrizes no meio cinematográfico. Tentar compreender a
ninfa somente como projeção de um imaginário erótico masculino é esvaziá-la de
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sua potência como imagem e como encarnação de um feminino capaz de superar o
dualismo opressor/vítima.
Considerações finais: Potência da imagem-sintoma
Voltando ao “Fragmento das ninfas”, de 1900, Jolles escreveu:
Basta, extraviei o meu coração, e nos dias meditabundos que se
seguiram, via-a incessantemente, sempre diferente e noutros
lugares, e lembrava-me também, sem cessar, das outras
circunstâncias vitais em que eu já a mirara. [...] Ora era Salomé, tal
como se aproximava com o seu encanto mortífero e dançava diante
do lascivo tetrarca; ora era Judite que, ufana e triunfante, com passo
prazenteiro, traz para a cidade a cabeça do general assassinado,
depois, parecia ter-se ocultado sob a graça juvenil do minúsculo
Tobias ao marchar, com coragem e jovialidade, eo encontro de sua
fantasmal e fatídica noiva. (JOLLES apud WARBURG, 2012, p. 4-5)

A justaposição de imagens registrada na Prancha 47 estava, portanto, descrita já na
primeira epístola do projeto de Warburg e Jolles. A prancha 47 é especialmente
didática para compreender-se o aspecto sintomal da imagem.
A aproximação Warburg-Freud abre um caminho genealógico para o conceito de
sintoma, o qual sofreu modificações no pensamento do psicanalista, à medida em
que sua teoria se desenvolvia. Em sua formulação final, após 1920, “passa a ter
duas faces: o sintoma como efeito lacunar, como mensagem, passível de
interpretação, e o sintoma como satisfação pulsional, que é o que resiste ao
tratamento analítico” (MAIA et al., 2012, p. 51). Tais aspectos podem iluminar
igualmente o conceito de imagem-sintoma, especialmente no que tange ao “efeito
lacunar” e na resistência à análise.
Didi-Huberman (2013a) afirma o sintoma como produto de forças contrapostas e
polarizadas, as quais podemos identificar na figura da ninfa nos exemplos aqui
expostos: o caminhar da ninfa une as figuras conflitantes da “caçadora de cabeça” e
do “anjo custódio”, funde os gestos de agressão e de proteção. Na prancha 47 duas
imagens funcionam como “dobradiça” para as polaridades (Figuras 4 e 5). A imagem
de dobradiça remete igualmente à metáfora da “imagem mariposa” desenvolvida por
Didi-Huberman, na qual o autor defende um tratamento das imagens que respeite
seu permanente movimento de abrir e fechar de sentidos, “a tentação e a aporia de
um saber exaustivo sobre essas coisa frágeis e proliferantes que são as imagens e
as mariposas” (2007, p. 10-11).
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Kirchmayr (2012) declara que as razões para que o projeto da “Ninfa fiorentina” de
Warburg permanecesse inconcluso advêm de um problema metodológico: a força
disseminativa da ninfa que permite que seja encontrada em toda parte num “jogo de
transformações e metamorfoses” e que resiste a qualquer procedimento que intente
atribuir-lhe um significado determinado. A abordagem das imagens de Warburg
promove sua potencialização ao não pacificar suas contradições e significações
opostas, não as domesticar a serviço de uma suposta “exatidão” ou exaustão, não
subestimar sua opacidade e “resistência à análise”.
Hubert Damisch fornece uma pista vigorosa para o trabalho com as imagens na
história da arte: “Se a interpretação e a própria descrição têm um sentido, em
matéria de arte, elas não deveriam, ao contrário, levar a reforçar o impacto das
imagens, dar-lhes mais corpo, recoloca-las continuamente em atividade, quando não
em trabalho?” (DAMISCH, 2016, p. 96) O caminhar da ninfa convida, então, a não
deixar estancar a imagem, mas sempre mantê-la em movimento.
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