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Resumo 
 
Questionando o uso dado pela história da arte dos modelos temporais propostos pela 
“disciplina história”, Georges Didi-Huberman, em seu livro Ante El Tiempo (2006) 
propõe a noção de anacronismo como um novo modelo de temporalidade a ser 
utilizado pela história da arte. Este artigo procurou dar visibilidade a este modelo de 
tempo, através da leitura pelas vias do anacronismo, da fotomontagem Hitler (1933) de 
Erwin Blumenfeld, que a vê como em uma relação com as pinturas do gênero Vanitas. 
Olhando a imagem através de seus anacronismos inerentes que foi possível perceber 
que tanto a obra de Blumenfeld, quanto as pinturas do gênero Vanitas transmitem a 
mesma mensagem ao espectador. 
 
Palavras-chave: Vanitas, anacronismo, leitura da obra de arte.  
 
 
Abstract 
 
Questioning the use made by the art history of temporal models proposed by the 
"discipline history," Georges Didi-Huberman, in his book Ante El Tiempo, suggests the 
notion of anachronism as a new model of temporality to be used by art history. This 
article aims to give visibility to this model of time, reading through the paths of 
anachronism, the photomontage Hitler (1933) by Erwin Blumenfeld, who view it as in a 
relationship with the Vanitas paintings. Looking at the image through their inherent 
anachronisms, it was possible to perceive that both the work of Blumenfeld, as the 
paintings of Vanitas genre, convey the same message to the viewer. 
 
Key words: Vanitas, anachronism, reading of the artwork.  
 

 

Em, Ante El Tiempo1, (2006), Georges Didi-Huberman coloca a imagem 

como ponto central do pensamento sobre o tempo. Questionando o uso dado 

pela história da arte dos modelos temporais propostos pela “disciplina história”, 

ele propõe a noção de anacronismo como um novo modelo de temporalidade a 

ser utilizado pela história da arte. Para Didi-Huberman, as imagens carregam 

memórias que são compostas de uma montagem de tempos heterogêneos, 

uma mescla de tempos que se ligam pela via do anacronismo que atravessa 

suas camadas. O anacronismo trata a imagem não como um ponto sobre uma 

linha, como tratavam os modelos de continuidade histórica, mas como algo em 

movimento dialético.  
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O objetivo deste ensaio foi o de fazer uma relação entre uma 

determinada obra moderna com um tema do passado da história da arte, 

especificamente ao passado onde floresceram o tema das Vanitas. 

Procuro aqui entender a fotomontagem Hitler (1933) como em uma 

relação com as pinturas Vanitas e a sua mensagem, pensando-as através das 

colocações de Georges Didi-Huberman a respeito do modelo de tempo 

anacrônico. 

Eucronismo e o anacronismo 

Para demonstrar a importância do uso de sua noção de anacronismo, 

Didi-Huberman parte da interpretação de um ponto específico do afresco Santa 

Conversação do beato Fra Angelico, pintada nos anos 1440, em um muro do 

Convento de São Marco em Florença na Itália. O autor descreve esta parte da 

obra, como composta por “manchas erráticas, que produzem uma deflagração: 

um fogo colorido que (...) se perpetuou como uma constelação de estrelas 

fixas”. (2006, p. 12, tradução nossa). Para Didi-Huberman a imagem do muro 

trouxe a necessidade de compreender a atividade pictórica de Fra Angelico de 

atirar um pigmento à distância e produzir uma zona de pintura que poderia ser 

facilmente etiquetada sob o título de arte abstrata.  

Para buscar uma compreensão da imagem do muro de Fra Angelico, o 

autor então sugere que tentemos buscar uma fonte de época, para permitir 

uma concordância de tempos (um juízo da obra feito na mesma época de 

realização da mesma, uma interpretação eucrônica, como o juízo feito pelo 

pintor Cristoforo Landino em 1481, que trata do nome de Fra Angelico como 

pintor.  

Apesar de parecer ideal ver a obra de Fra Angelico através deste juízo 

pronunciado por Landino, possivelmente capaz de fazer-nos compreender uma 

atividade pictórica de acordo com as categorias próprias de seu tempo, Didi-

Huberman nos adverte que Landino escreveu seu texto trinta anos depois da 

feitura da obra do religioso, e que neste tempo muitas coisas mudaram na 

esfera estética, religiosa e humanista. Além disso, comparando a imagem do 

muro de Fra Angelico com o texto de Landino, parece-nos que este não 



1335 
 

 

conheceu a obra pessoalmente e que as categorias usadas por ele (facilidade, 

jovialidade e a devoção ingênua) se opõem por completo à complexidade da 

obra do beato: “Tiramos a impressão de que os contemporâneos 

freqüentemente não se compreendem melhor que os indivíduos separados no 

tempo (...).” (DIDI-HUBERMAN, 2006, p.18, tradução nossa). Fica-nos a 

percepção de que os dois eram anacrônicos entre si, e que dificilmente existirá 

a concordância entre tempos. 

Para o autor, esta não é uma situação destrutiva e negativa, mas uma 

concepção empobrecida da história dessa imagem, e que gera a necessidade 

de reconhecer o anacronismo como uma riqueza a ela: “O anacronismo seria 

assim, em uma primeira aproximação, o modo temporal de expressar a 

exuberância, a complexidade, a sobredeterminação das imagens.” (DIDI-

HUBERMAN, 2006, p.12, tradução nossa)). No muro manchado de Fra 

Angelico tempos anacrônicos uns em relação aos outros se entrecruzam, 

jogando a mais de um quadro por vez.: trompe l’oeil “moderno” (imitação de 

mármore pelas manchas arremessadas), perspectiva “renascentista”, noção de 

figura dos escritos dominicanos dos séculos XIII e XVI.  

Ao falar de sua experiência diante da obra de Fra Angelico Didi-

Huberman nos diz que (apesar de esta já haver transcorrido há mais de quinze 

anos) ele ainda não terminou de tirar todas as lições: “Diante de uma imagem-

tão antiga (...) o presente não cessa jamais de reconfigurar-se (...)”. (DIDI-

HUBERMAN, 2006, p.12, tradução nossa).  O presente do autor, surpreendido 

pela obra, fez aparecer uma exigência de procurar os diferentes tempos que 

convivem ao mesmo tempo, em uma mesma obra. 

Com este mesmo espírito, Didi-Huberman nos fala que não somente 

uma imagem do passado movimenta as estruturas do tempo: “Diante de uma 

imagem - tão recente, tão contemporânea, (...) o passado não cessa nunca de 

reconfigurar-se, dado que esta imagem somente devêm pensável em uma 

construção da memória (...)” (2006, p.12, tradução nossa). Percebemos aqui 

que para interpretar uma imagem pelas vias do anacronismo, não 

necessariamente esta imagem precisa pertencer a um passado distante: uma 

imagem atual ou de um passado recente também pode ser prospectada.  
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Do mesmo modo como Didi-Huberman utilizou em seu livro o exemplo 

do muro manchado de Fra Angelico para abrir seu método, focando em uma 

obra de um passado distante, buscamos aqui, utilizando-nos do mesmo 

método do autor, correr o risco de interpretar uma obra de 1933, pelas vias do 

anacronismo focando a relação da obra com um período determinado da 

história da arte. 

Hitler de Erwin Blumenfeld: o anacronismo 

Interpretando a obra Hitler (1933) de Erwin Blumenfeld2 de forma 

eucrônica, ou seja, do presente de sua concepção, temos de nos servir das 

fontes de época. Interpretar o passado com suas próprias categorias: 

remontando-nos ao clima da arte alemã do período da ascensão de Hitler ao 

posto de Ditador, assim como o clima da sociedade e do próprio artista. 

Poderíamos ter, por exemplo, os seguintes tópicos nesta interpretação da obra 

vista por sua própria época: A arte alemã na ditadura de Hitler; A sociedade 

alemã no pré Segunda Guerra Mundial; Interpretando a obra de Erwin 

Blumenfeld. Essa interpretação eucrônica poderia ser uma interpretação muito 

válida, caso conseguíssemos reunir um material crítico sobre a obra na época 

em que ela se realizava, além de uma análise da sociedade e do estado da 

arte nesse mesmo período, ou seja, se fosse possível compreender o zeitgeist 

da época.  

 

Erwin Blumenfeld  

Hitler, 1933 

Fotomontagem 
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O problema não seria aqui o mesmo que houve com o juízo de Landino 

acerca da obra de Fra Angelico, (caso conseguíssemos o material supracitado) 

a questão que se coloca, é que contar apenas com essa interpretação, 

empobreceria a compreensão da obra, uma vez que, como Didi-Huberman nos 

mostra, uma imagem é composta por uma sobredeterminação de tempos, e 

não por um tempo somente.  

Optarmos por uma interpretação anacrônica não invalida a interpretação 

eucrônica, ou qualquer outro viés de interpretação, mas temos que levar em 

conta que: enquanto a interpretação anacrônica pode desdobrar-se em vários 

ângulos distintos de tempo, o eucronismo faz uma análise por um viés 

somente, o que em alguns casos pode obstaculizar a compreensão ou 

simplesmente se mostrar insuficiente.  

Vanitas e o anacronismo 

A interpretação anacrônica da obra de Erwin Blumenfeld a veria como 

um objeto sobredeterminado, temporalmente impuro, complexo: uma 

montagem de tempos heterogêneos, para usar novamente o termo de Didi-

Huberman. Nesta estratificação do tempo em camadas, que não só se 

sobrepõem como também se cruzam, podemos interpretá-la como numa 

ligação com as Vanitas e à sua mensagem, ou seja, a lembrança da brevidade 

da vida. 

 

Philippe de Champaigne 

Vanitas com tulipa, crânio e ampulheta. Século XVII 

Óleo sobre tela 

Museu de Tesse, Le Mans – França 
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As Vanitas (vaidades) foram um gênero de pintura muito recorrente no 

final do século XVI, por todo o século XVII e, ainda que tardiamente, no início 

do século XVIII, por toda a Europa. Artistas envolvidos no movimento usavam a 

natureza morta como seu meio para fornecer ao espectador idéias em relação 

à brevidade da vida. Essas pinturas serviam para mostrar a rapidez com que a 

vida pode desvanecer-se e a morte nos alcançar. Flores abundantes, frutas 

passadas, velas apagadas, caveiras e relógios, davam o tom de advertência 

sobre a leviandade das vaidades humanas perante a fugacidade da vida. 

(SCHENEIDER, 2009). 

Para Hanneke Grootemboer o imaginário das Vanitas apresenta ao 

espectador o paradoxo de que se “tudo é vaidade” como diz nos diz a bíblia em 

Eclesiastes (1: 2 - 4), essa vaidade marca o mundo com indiferença. Desta 

forma, “na visão do pregador, a presente existência não significa nada, portanto 

a história da vida não é um desenvolvimento progressivo do homem (ou do 

mundo) perante a existência, mas perante a insignificância.” 

(GROOTEMBOER, p. 138, tradução nossa). Isso expressa, para este autor, a 

idéia essencial das Vanitas: a insignificância ou o vazio.  

Para Grootemboer, uma pintura Vanitas não se qualifica como tal, 

apenas pela presença dos objetos caros e pela figura da caveira. Ele 

demonstra esta visão ao abordar uma pintura de Pieter Claesz: Natureza-morta 

com taça de vinho e ostras de 1630, na qual o artista deixa de apresentar 

motivos óbvios tal como a caveira e o globo, bens de luxo como os 

instrumentos musicais, livros, e a pena de escrever, e os substitui por pratos, 

copos e comida: elementos banais e sem significado, arranjados na mesa 

como na composição das Vanitas.  
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Pieter Claesz 

Natureza-morta com taça de vinho e ostras, 1630 

Museu de Belas Artes, Boston-EUA 

Os objetos representados por Claez, não são nem belos nem caros, a 

falta de atrativos, entretanto os torna ainda mais vãos, pois segundo Pascal em 

seu Pensées3 (PASCAL, apud. GROOTEMBOER, 2005, p. 139) os objetos 

pintados podem ser ainda mais vãos por provocarem admiração da sua 

semelhança com coisas às quais nós não admiramos no original.  

A concepção deste autor implica que a definição de Vanitas nem sempre 

se dá somente pela utilização de um conjunto de objetos simbólicos: o que 

define uma Vanitas pode ser apenas a mensagem passada por ela. 

 Podemos ver essa mensagem na Hitler de Blumenfeld. Na 

fotomontagem Hitler, o artista sobrepõem em transparência um retrato do 

ditador sobre um crânio ornando-a de uma suástica quebrada na testa. Ele 

retorna várias vezes à essa representação de Hitler, acrescentando, em 1953, 

lágrimas de sangue. As fotomontagens que mostram o “crânio” do ditador 

parecem lembrar a humanidade física de Hitler. Nessa obra Blumenfeld parece 

alertar o próprio ditador de que não importa quanto poder foi acumulado em 

vida, sua carne perecerá igualmente como a do povo massacrado pelo 

nazismo. 

Este trabalho traz uma representação de um objeto óbvio em 

simbolismo, o crânio, (símbolo da morte e da efemeridade da vida) mas sua 

obra não é uma Vanitas propriamente dita: o que ocorre aqui, é que a obra de 
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Blumenfeld, tal como a obra de Pieter Claez, traz a possibilidade de que seja 

inferida uma ligação com as Vanitas, que só pode ser percebida através de 

uma interpretação anacrônica capaz de levar em conta os desdobramentos de 

tempo interiores à obra de arte. A mensagem passada por essa fotomontagem 

é o que a liga às naturezas-mortas do gênero Vanitas. 

O fim da era áurea das Vanitas levou ao desaparecimento quase total do 

gênero. Entretanto nos princípios do modernismo voltamos a ver naturezas-

mortas do gênero Vanitas, obviamente não mais pintadas à maneira realista 

que havia vigorado até então. Apesar de retornar, a estada da natureza-morta 

Vanitas na arte moderna foi breve, e concentrou-se nas obras de poucos 

artistas conhecidos, como Picasso, Cézanne e Braque. O que ocorreu é que as 

Vanitas não precisavam mais nem da tela, nem da natureza-morta para 

existirem: durante toda a arte moderna, os artistas continuaram a comunicar a 

mensagem das Vanitas por outros meios materiais e formas, por vezes com 

símbolos atemporais das Vanitas tradicionais, por vezes com símbolos 

endêmicos à época em que eles próprios viveram e noutra vezes sem usar 

nenhum símbolo. São exemplos de algumas delas: as pinturas O Lamento do 

Vampiro (1930) e Dolmancé e seus Fantasmas de Luxúria (1958-59) de Clovis 

Trouille; e a pintura Homme au Crâne (1947) de Bernard Buffet. 
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Bernard Buffet 

Homme au crâne, 1947 

Óleo sobre tela 

177 x 119 cm 

                                       Fond de dotation Bernard Buffet 

As obras de Trouille e Buffet não se tratam de naturezas-mortas, mas 

preservam a qualidade de nos lembrarem da brevidade da vida perante a 

vanidade dos bens mundanos. São obras ligadas às Vanitas, trabalhos que 

apesar de não serem Vanitas propriamente ditas, ainda são lembretes da 

fugacidade da vida que visam à reflexão acerca das vanidades. E é somente 

através de pensar as imagens considerando os movimentos de fluxo e refluxo, 

alterações e ressignificações, apagamentos e reelaborações a que a ela está 

sujeita, é que podemos perceber estes anacronismos. 

Assim como a interpretação da obra de Fra Angelico feita por Didi-

Huberman, mostra que o artista tinha à sua disposição dezenove séculos de 

pensamentos reunidos sob as mesmas prateleiras na biblioteca do Convento 

de São Marcos, onde vivia, Erwin Blumenfeld, por sua história de vida e pela 

época em que viveu (1897 – 1969), também poderia possuir o conhecimento 

de um passado que está distante de nós e também distante da obra: o passado 

onde floresceram as pinturas Vanitas, com sua mensagem da lembrança da 

brevidade da vida e seus objetos simbólicos. 

Olhar a fotomontagem de Blumenfeld por este ângulo, perante este 

tempo passado, é como deter-nos frente ao muro de Fra Angelico. É um modo 

de ampliar o leque de possibilidades em relação às interpretações da obra de 

arte, assim como, colaborar para repensar os métodos, e como conseqüência 

os objetivos, da história da arte, uma vez que esta faz das imagens seu objeto 

de estudo. 

                                                 
1
 No original em francês : Devant Le Temps: Histoire de l'art et anachronisme des Images, 2000. 

 
2
 A tomada do poder por Hitler e os nazistas que decide a vocação artística de Erwin Blumenfeld, e é o que faz dele o 

fotógrafo de moda mais refinado dos anos 1940 e 1950. Nascido em Berlim em 1897 na burguesia judaica, ele vê seu 
comércio de artigos em couro em perigo em 1933, o que o faz buscar a fotografia como outra fonte de sustento além 
de ser um meio onde era possível criticar o regime ditatorial. Blumenfeld começou a fotografar, fazendo retratos das 
clientes de uma loja de roupas femininas e ao se envolver com os dadás de Berlim, Blumenfeld começou a praticar a 
fotomontagem. 
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3
 Na versão em português: BLAISE, Pascal. Pensamentos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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