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Resumo 

 
Neste artigo serão discutidas algumas questões que englobam a relação entre o artista, sua 
obra e, sobretudo, seu lugar de trabalho - muitas vezes transformado em um espaço utópico 
- onde são revelados seus valores subjetivos. Dentro deste contexto, torna-se interessante 
analisar a maneira como o artista Anselm Kiefer criou seu estúdio, em Barjac, no sul da 
França. Sua produção traça inusitadas relações entre espaços que permeiam a vida e a 
arte, revelando subjetividades e paisagens que se transformam em obra de arte. Estas 
obras, intimamente relacionadas com a história de vida do artista e com o universo 
contemporâneo, estão vinculadas a uma narrativa da humanidade.  
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Sommaire 

 
Dans cet article seront abordés des questions qui englobent la rélation entre l'artiste, son 
œuvre et surtout son lieu de travail - souvent transformé en espace utopique - où leurs 
valeurs subjectives sont révélés. Dans ce contexte, il est intéressant d'analyser comment 
l'artiste Anselm Kiefer a créé son atelier de Barjac, dans le sud de la France. Sa production 
attire des relations inhabituelles entre les espaces qui imprègnent la vie et l'art, en révélant 
des subjectivités et des paysages qui sont transformés en œuvres d'art. Ces oeuvres, 
étroitement liée à l'histoire de vie de l'artiste et l'univers contemporain, sont liés à un récit de 
l'humanité. 
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Desde os anos 1970 a obra de Anselm Kiefer apresenta-se como uma construção 

progressiva de um “teatro da memória”, que serve para interiorizar e estruturar as 

lembranças de um passado alemão que ele não conheceu diretamente. Observa-se 

em seu trabalho que a associação de lugares constitui um elemento fundamental,  

que revela relações entre a história e o tempo. Kiefer não vivenciou a Segunda 

Guerra, porém cresceu em meio às ruínas, em um clima de lenta reconstrução da 

Alemanha, reconstrução não só material, mas também psicológica e moral.  
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Nascido em 1945, o artista não aceitava a amnésia que havia se instaurado na 

Alemanha após a catástrofe histórica. O país, em 1945, encontrava-se em uma 

paisagem de destroços e ruínas, havia-se instaurado o conceito de “hora zero” - 

como um apagamento de todas as lembranças do nazismo, dos mitos da cultura 

alemã e de tudo que de longe lembrasse os horrores da Segunda Guerra. A 

amnésia estética transformou a Alemanha pós-guerra em um país sem imagens. 

Houve um retorno às formas e estilos já aprovados durante os anos 1920, assim 

como uma imitação da abstração lírica francesa, do informal ou do minimalismo 

americano.   

De acordo com Lauterwein (2006, p.25), os artistas da geração de Anselm Kiefer 

realizarão um trabalho crítico sobre esta brusca substituição ao “mito da arte alemã”. 

Kiefer em particular irá “defender o direito à especificidade cultural e de denunciar as 

correntes da arte contemporânea introduzidas na Alemanha pelos Estados Unidos”. 

O conceito de “hora zero” faz com que as informações sobre a história alemã 

recente fossem muito pouco discutidas no pós-guerra. Anselm Kiefer foi um dos 

artistas alemães que questionou esta posição; o conhecimento de sua história era 

uma necessidade existencial. Não concordava com a adoção de uma arte importada 

pelos Estados Unidos e fez várias críticas ao esquecimento de todo um segmento da 

arte alemã e à absorção de outros movimentos artísticos sem uma reflexão mais 

profunda sobre o contexto histórico no qual se encontrava a Alemanha.  

O ano de 1969 marcará as primeiras manifestações artísticas de Anselm Kiefer com 

a série intitulada “Ocupações”, em que se coloca na pele de um nazista e fotografa a 

si mesmo fazendo a típica saudação nazista em vários países da Europa. Segundo 

Daniel Arasse (2007), algumas reações1 ao trabalho de Kiefer, provinham da 

singularidade de sua obra. Kiefer participa assim ativamente do trabalho que sua 

geração passa a fazer, de recusar o esquecimento do passado, porém, sua prática é 

violentamente provocativa e o conduz a transgredir uma proibição coletiva. Ele 

realiza um processo de memória doloroso visando trazer à tona uma discussão 

sobre o passado de seu país, sobre os mitos que construíram a cultura alemã, e 

sobre a responsabilidade da Alemanha pela Shoa.  

 A história alemã e os mitos germânicos, representados nas paisagens de Kiefer, 

são temas desenvolvidos pelo artista desde suas primeiras obras, que eram 
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portadoras de uma necessidade existencial que o pintor buscou exaustivamente, 

arriscando sua própria imagem como artista alemão no pós-guerra. A arte como 

crítica torna-se evidente em seus trabalhos, conjuntamente com questionamentos 

constantes sobre sua posição quanto artista. A questão decisiva para Kiefer será: 

como ser um artista na Alemanha depois da exploração da arte pelo Nacional 

Socialismo? 

A arte clássica alemã não poderia mais ser retomada após a exploração e 

manipulação da arte, de forma abusiva, durante o período nazista. Assim, a 

problemática de ser um artista alemão no pós-guerra, fez com que Kiefer não 

cessasse de questionar a tradição na qual se inseria, buscando uma nova forma de 

representação.  

A Shoa para ele é um peso, uma carga, e isso se torna uma ferramenta de criação 

que permite ir além dos fatos. A memória ocupa um lugar central no trabalho de 

Kiefer. A referência à Shoa permanece em toda sua produção, porém, seus temas 

deslocam-se entre poetas, filósofos, escritores e paisagens que ultrapassam 

fronteiras e habitam seu universo plástico.   

Seu processo criativo é intimamente relacionado com a experiência de seu lugar de 

trabalho. Em Buchen na Alemanha (anos 1980) seu atelier ocupava gigantescas 

instalações industriais desativadas, em uma paisagem grandiosa e selvagem. Em 

1993 o artista deixa a Alemanha e transfere-se para um novo estúdio em Barjac, um 

pequeno povoado no sul da França. Esta mudança marcou uma nova fase em sua 

produção artística. Em um terreno de 700.000 m² - um antigo criadouro de bicho-da-

seda - fixou sua moradia e local de trabalho, onde construiu vários edifícios, torres e 

túneis subterrâneos. Os espaços e as obras, em Barjac, encontram-se intimamente 

vinculados à natureza:  através do campo encontram-se plantas que são 

extremamente ligadas aos quadros, um enorme campo de girassóis serve de 

material para muitos de seus trabalhos. Os elementos botânicos se prolongam para 

todas as partes do atelier, assim como objetos e materiais por ele selecionados. A 

descrição deste espaço que Kiefer transforma em residência e local de trabalho nos 

remete a um imenso Gabinete de Curiosidades2. O artista como um colecionador, 

seleciona e guarda os materiais que serão incorporados em suas obras. As flores, 

os ramos, a palha, os grãos mergulhados na goma laca, as folhas de chumbo, os 
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livros, os fios de cobre, as peças de roupas, são como objetos colecionados que 

incorporam novos significados.  

A figura do colecionador aparece em vários textos de Walter Benjamin. Num 
fragmento autobiográfico, ele diz que, para a criança, cada flor, cada pedra, 
cada borboleta, já é o início de uma coleção... O colecionador, como o anjo 
da história, arranca o objeto de sua ordem, arranca o objeto do seu 
contexto, preservando-o enquanto particular e reordenando-o em novas 
relações. (ROUANET, 1987, p.71) 

 
 

Sérgio Paulo Rouanet (1987) cita o aprofundamento que Walter Benjamin propõe na 

relação da história com a natureza e conclui que o colecionador retira o objeto do 

seu contexto temporal não para anular a história, mas para torná-la acessível à 

reminiscência, como uma forma de rememoração prática. De acordo com Benjamin, 

seria uma tentativa grandiosa de superar a irracionalidade da mera existência das 

coisas, através da inserção num sistema histórico expressamente construído. 

Interessante é que cada colecionador tem um interesse apaixonado pela história 

passada do seu objeto e, segundo Rouanet (1987), cada uma das peças se 

transforma em uma enciclopédia em que se condensa toda uma história.  

Anselm Kiefer seleciona materiais que, com frequência, são incorporados em suas 

obras. A partir de uma atração inicial, estes materiais passam a estabelecer uma 

série de conexões e significados. O chumbo é um dos materiais de sua preferência 

que – pelo seu aspecto e maleabilidade – atraiu o artista e o impulsionou a um 

conhecimento profundo do mesmo; suas conotações ligam-se ao planeta saturno e 

ao sentimento de melancolia, pensamentos então incorporados de forma subjetiva 

em sua obra. O fato de o artista ter adquirido o chumbo do teto da Catedral de 

Colônia, está relacionado com a história nele contida, e denota seus paradoxos e 

ambiguidades.  

[...] a idéia de ter parte do chumbo de uma catedral construída no século XV 
e terminada no XIX. Também gosto da idéia de que o chumbo, um material 
altamente impermeável, que não pode ser penetrado pelos raios X (o 
chumbo protege o corpo destes raios), tenha sido utilizado como telhado 
desta catedral gótica, que buscava uma união com os céus. Gosto muito 
deste chumbo, está carregado de história e rastros, e se pode dobrar, é 
maleável.

3
 (KIEFER apud CELAN,Germano, 2007, p.294, tradução nossa).

 
 

 

De acordo com a memória involuntária de Proust, confrontando com um objeto, o 

colecionador se recorda de objetos gêmeos, encontrados em outros lugares e outras 
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épocas. Uma forma de superar o longe, que caracteriza o objeto aurático, sem 

desencantá-lo, um método de tornar presentes as coisas trazendo-as para nosso 

espaço. Segundo Benjamin, uma maneira de olhar as grandes coisas passadas e 

não sermos nós a nos colocarmos nelas, mas sim, elas colocarem-se em nós.  

Daniel Arasse (2007) descreve os “labirintos interpretativos” de Kiefer,  presentes em 

suas pinturas, esculturas, instalações e, sobretudo, em Barjac. Estes labirintos 

propõem um percurso nebuloso que apontam para questões subjetivas, ligadas ao 

exílio, ao afastamento e à exclusão. Reflexões presentes na história de vida do 

pintor, que são retomadas através de suas constantes referências à cultura judaica. 

Como ser um artista alemão após Auschwitz? Anselm Kiefer responde  com sua 

prática artística exatamente como Paul Celan4 respondeu com sua poesia à 

impossibilidade anunciada por Adorno (1949): “Escrever um poema após Auschwitz 

é uma barbárie”. 

Os questionamentos de Kiefer, derivados de sua experiência de vida, buscam 

reflexões sobre a condição humana, como maneira de aclarar os erros da história e 

os fundamentos de nossa civilização. Em seus quadros nota-se o domínio do tema 

da natureza, uma natureza hostil e árida. Uma paisagem que mostra até que ponto 

ela pode ser expressiva e capaz de denunciar as ações humanas. A visão interior do 

artista revela uma natureza caótica, o que leva a compreensão sobre seu 

recolhimento em meio a um ambiente natural. Kiefer dá grande importância ao seu 

local de trabalho, um lugar de sedimentações e traços múltiplos, onde constrói 

diferentes estruturas que acolhem suas obras. Cada quadro tem um lugar que lhe é 

próprio, no qual alcança sua potência: 

Ao final do processo, uma pintura se converte em algo concreto. E, 
inclusive, expor minha obra em uma galeria ou museu me parece algo que 
não é natural. A condição que eu sugiro, cada vez mais, é que as pinturas 
se vendam juntas ou como parte de um pavilhão inteiro. Minhas obras são 
muito frágeis, não só no sentido literal. Se forem colocadas juntas, em 
circunstâncias equivocadas, podem perder completamente seu poder. Por 
isso que lhes dou em Barjac, um espaço próprio, quero dar um espaço à 
pintura. Primeiro a pintura e em seguida o espaço

5
 (KIEFER apud CELAN, 

Germano, 2007 – tradução nossa). 

 
A procura de rastros, em uma complexa rede de mitos, o levou a interrogar a história 

e a condição humana. Através de leituras científicas, religiosas e esotéricas adquiriu 
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conhecimentos, dentro de uma ampla variedade de temas, que são constantemente 

referidos em sua produção.  

Percebemos em Kiefer uma semelhança à figura do flâneur, descrita por Walter 

Benjamin (1994) - que observa a multidão e a cidade - que recorre às memórias nela 

depositada para recordar-se do seu próprio passado. O artista não se nutre apenas 

do que está sensorialmente sob seus olhos, mas se apropria, segundo Rouanet 

(1987), do saber contido nos dados mortos, como se eles fossem algo 

experimentado e vivido. O flâneur se comunica com o longe temporal e sabe trazer 

para perto o que está espacialmente distante. De acordo com o autor, nessa arte de 

abolir a distância, o flâneur se parece com o colecionador que abole a distância com 

o olhar da mesma forma que o colecionador o faz com as mãos. Podemos encontrar 

na figura do artista, aquele que integra o ótico do flâneur com o tátil do colecionador. 

Assim, observando-se a obra de Anselm Kiefer podemos identificar em toda sua 

trajetória, seu interesse apaixonado pela história, arrancando objetos de sua ordem 

e de seu contexto temporal e reordenando-o em novas relações. Como o 

colecionador, o artista relaciona a história com a natureza e a retirada do objeto de 

seu contexto temporal serve não para anular a história, mas deixá-la acessível 

através de reminiscências.  

Esta realidade admirável de cada objeto colecionado que se prolonga ao imaginário 

e que rivalizava com a paixão do saber, da invenção e da arte, reflete-se nos objetos 

recolhidos, desde a época dos descobrimentos, nos fragmentos perdidos do mundo, 

guardados sob a forma bem singular do Gabinete de Curiosidades.  Os objetos 

passam a ser portadores de significados e mediadores entre o visível e o invisível, o 

sensível e o inteligível, o conhecido e o desconhecido.  

A subjetividade é a chama que anima toda criação, Anselm Kiefer transforma seu 

local de trabalho em laboratório e observatório, que lhe permite ter um papel ativo 

frente a frente com a natureza. A relação, portanto, do colecionador que descobre as 

afinidades entre as coisas, e o artista que retira do objeto suas significações 

originais para reordená-lo segundo afinidades secretas, tornam-se muito próximas. A 

diferença entre eles estaria no fato do artista, além de selecionar  os objetos 

encontrados no mundo natural, os transformar em material de criação. O artista 
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poderia ser denominado como o “colecionador criador”, pois, através da 

metamorfose dos materiais singulares faz surgir imagens que englobam a totalidade 

das coisas. O mundo é muito vasto para que de um só olhar o homem o percorra e a 

memória é muito frágil para reter tudo o que este mundo contém. As reflexões 

provocadas pela obra de Kiefer nascem de questões subjetivas e relacionam-se com 

a sociedade de maneira global. Através obra de arte plástica, do teatro, da poesia e 

da arquitetura, que permeiam o universo artístico de Kiefer, desdobra-se novas 

possibilidades de leitura. Passado e presente passam a habitar um mesmo tempo 

permitindo a possibilidade sobre reflexões futuras. O rito da arte, na opinião de 

Germano Celan (2007), não cessa, “mas o cerimonial está acompanhado do „teatro‟, 

onde encontra a dimensão para renovar a continuidade entre cultura e vida”.  

Em seu estúdio em Barjac, Kiefer amplia seu gosto pela arquitetura. Ele não 

simplesmente se instala em uma antiga fábrica de seda, comenta Werner Spies 

(2004), mas opera em construções e passa a tecer uma vasta malha que mistura 

elementos da arquitetura e símbolos privados. Durante os últimos anos, um sistema 

de galerias subterrâneas foi construído. O longo percurso de centenas de metros 

conduz a uma fábrica de silêncio e recolhimento, como conta Spies, “o olhar é 

atraído pelos espaços que se abrem por baixo de uma rede de galerias.” A luz do dia 

cai sobre os quadros e as esculturas, que são reunidas, em cima ao ar livre, em 

pequenos conjuntos. Os espaços subterrâneos são algumas vezes altos e 

espaçosos e em outros claustrofóbicos. Muitos túneis estão conectados com os 

diversos pavilhões exteriores que contém algumas obras. 
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Fig.1 - La Ribotte, Barjac. CELAN, Germano.  

Catálogo Anselm Kiefer Guggenheim Bilbao, 2007. 

 

Karen Wright (2006), em entrevista ao artista, comenta: “nestes espaços se tem a 

sensação de estar em uma complexa escavação arqueológica.” ( apud CELANT, 

2007, p.445). Ela descreve a escala do local como extraordinária, mas diz que não é 

só isso que chama à atenção, como também, o uso engenhoso que Kiefer faz 

destes espaços.  
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Fig. 2 -  La Ribotte, Barjac. CELAN, Germano.  

Catálogo Anselm Kiefer Guggenheim Bilbao, 2007. 

 

 Kiefer frequentemente deixa seus quadros sob o sol e a chuva,  com o intuito de 

acelerar algumas transformações, que se tornam visíveis nos materiais incorporados 

sobre a superfície das obras, e remetem a reflexões sobre o transcorrer do tempo, à 

fragilidade e efemeridade que permeiam a sociedade contemporânea. Não se 

considera nem mesmo um pintor - pois não utiliza a cor convencional, mas sim 

substâncias como ácidos, terra e água. Em seu atelier trabalha com ácidos e 

produtos químicos, que serão fruto de experiências artísticas das mais diversas, 

como, por exemplo, deixar objetos submersos em algumas substâncias durante 

anos.  

Tem que se encontrar a justa medida de controle e descontrole, ordem e 
caos. Se há muita ordem, é a morte, ou se há demasiado caos, não há 
coerência. Eu estou procurando constantemente um caminho intermediário 
entre os dois extremos. Experimento continuamente com materiais novos. 
Consegui um verde extraordinário utilizando alumínio e chumbo com 
eletrodos. Uma vez, consegui um azul juntando uma nova combinação de 
ácidos [...] gosto de ir misturando todos os tipos de produtos químicos 
raros.

6
 (KIEFER apud CELAN, Germano, tradução nossa) 

 

A entrevistadora conta que o artista realmente parece ser - como ele próprio se 

define -, como “um velho alquimista”.  Segundo Karen (2006), não no sentido 

tradicional de transformar o chumbo em ouro, mas na capacidade para transformar 

um pedaço da província francesa em um laboratório, onde pode experimentar idéias 

e materiais, e convertê-lo em uma inesquecível experiência artística. 

Além dos labirintos subterrâneos, Kiefer construiu diferentes estruturas. São 

quarenta e duas torres que o artista desenhou e construiu desde que se mudou para 

este estúdio. Estas torres parecem não estar concluídas, ou já se encontram em 

ruínas, a incompletude potencializa-se através da idéia de transformação e 

recomeço.7 Kiefer comenta que quando vende estas torres não as transporta, pois 

significaria um custo muito alto, e sim as constrói novamente, iguais, em outro lugar. 

Porém, mesmo tendo o mesmo aspecto, para ele, elas sempre são diferentes pelo 

fato de que “diferente são as pessoas que as vão olhar” e diferente é o contexto em 

que se inserem. 
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Fig.3 – A Ribotte, Barjac. Fonte: CELAN, Germano.  

Catálogo Anselm Kiefer  Guggenheim, Bilbao. Espanha, 2007, p.450. 

 

Segundo o artista uma obra se transforma muito segundo a pessoa que a observa. 

O entendimento da arte, segundo Archer (2001), é como um conjunto de produtos 

que pode ser visto como dando lugar à idéia da arte como um processo que 

coincide, temporalmente, com a vida do artista e, espacialmente, com o mundo em 

que essa vida é vivida. “A obra não é meramente algo para se olhar, mas um espaço 

a ser adentrado e experimentado de um modo físico pleno” (ARCHER, 2001, p.106). 

Dentro deste labirinto de galerias demarcadas de obeliscos, o olhar passa 

simultaneamente da terra às estrelas. Estas torres de cimento estão construídas 

com módulos cúbicos e com portas de acesso, que vão se ampliando verticalmente, 

um sobre o outro, para criar as torres que se comunicam, entre elas e com o céu, 

através de aberturas no solo de cada módulo. O visitante apreende a corrente que 

une o mundo superior e o mundo inferior, e assim sugere-se a questão: onde se 

inscreve o limite?  



2164 
 

 

 

 Fig. 4 – A Ribotte, Barjac. Fonte: CELAN, Germano.                                                                 

Catálogo Anselm Kiefer  Guggenheim, Bilbao. Espanha, 2007, p.450. 

A utilização do cimento se assemelha ao recurso da argila, tanto na liberdade 

expressiva das formas plásticas como na construção, segundo Germano Celan 

(2007), pertence a um fazer mais presente e mais projetado para o futuro, e antecipa 

a construção de uma existência depurada. O crítico comenta que uma antecipação 

desta arquitetura se deu na sequência de algumas obras do artista que se 

integraram aos arcos da Capela Salpêtrière de Paris, em 2000: 

Foi introduzida nas paredes de uma igreja, aonde se exercia o ensino 
espiritual; consta de seis peças em forma de arco e fala da origem do 
mundo, quando a luz divina entra para formar as sefiroth (as vasilhas), os 
angelicais anjos do fogo, símbolos do amor ardente, da luz e da pureza, 
assim como do exílio e da solidão: a personificação do ser humano que 
alcança, ao atravessar a pervertida putrefação da história, seu segundo 
nascimento. Passou da incandescência da pintura à solidez da arquitetura, 
que unifica a capela quase como se fora uma osmose entre o caos e o 
cosmos, informalidade e figuração, visão e construção. A germinação 
secreta e sofrida parece quase terminada, já não se espessa nas 
membranas constituídas pela parede ou pela tela, mas sim germina no 
interior de uma medida volumétrica sacra (CELAN, Germano, 2007, p.57, 
tradução nossa). 
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Segundo Arasse (2007, p.251), a exposição Chevirat ho Kelin, na capela Salpêtriere 

em Paris, no outono de 2000, constitui o resultado de uma procura cuja utilização do 

chumbo alcança uma coerência e uma nova potência subjetiva e poética. 

 

Fig. 5 - Anselm Kiefer: Salpêtrière, Paris, 2000. CELAN, Germano.                                                 

Catálogo Kiefer Guggenheim Bilbao. Espanha, 2007, pp.346-347. 

Estas obras em chumbo são então exemplares da caminhada de Kiefer. Elas 

confirmam um deslocamento de sua inspiração, aprofundados com estratos 

anteriores, arcaicos, das questões que são próprias do artista. Elas mostram 

também que este aprofundamento quase arqueológico é indissociável de um 

trabalho rigoroso sobre a escolha e a colocação dos materiais na obra: Kiefer 

trabalha para alcançar uma forma na expressão de um sentimento e de uma idéia 

que anime sua necessidade criativa. Isto se faz particularmente bem no uso do 

chumbo, que afirma o distanciamento em relação aos moldes clássicos de 

representação. A utilização do chumbo está mais ligada ao efeito físico e psíquico 

que sua presença material exerce do que ao que representa. Por sua plasticidade 

física e as qualidades visuais que sua elaboração autoriza, o chumbo permite à 

Kiefer não somente representar uma idéia ou um sentimento, mas de concretizá-los 

– ou, para empregar um termo melhor adaptado tanto ao processo técnico de Kiefer 

como aos registros sedimentados de seu imaginário, “de nos colocar em presença 

de sua concretização” (ARASSE, 2007, p. 252). 
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Fig. 6 - Anselm Kiefer: Salpêtrière, Paris, 2000. CELAN, Germano.                                            

Catálogo Kiefer Guggenheim Bilbao.  Espanha, 2007, pp.346-347. 

Germano Celan (2007), relaciona a Ribotte - estúdio de Kiefer em Barjac - a um 

lugar sagrado e a uma construção que retém e absorve as imagens, amalgamando a 

simbologia passada com uma linguagem futura, para enviá-las ao mundo: “que filtra, 

seleciona, concebe e dá vida a essa essência em ebulição que leva à configuração 

da arte”.  

A relação com o sagrado é sustentada pelo artista através de seus estudos da 

cultura judaica. Kiefer acredita que os mitos não devem ser silenciados, pois 

expressam coisas muito importantes sobre a essência do ser humano e da história. 

Foram instrumento dos nazistas e hoje são utilizados pela publicidade, que de forma 

maliciosa e muito inteligente, na opinião do artista, maneja os mitos. Kiefer esclarece 

que todos os mitos têm suas imagens ou histórias sobre a origem.  Para ele foi 

decisivo descobrir que no misticismo judaico existem mitos sobre o princípio do 

mundo com muito mais profundidade do que os da Bíblia. Na opinião de Andreas 

Huyssen (1997), pode-se argumentar que os materiais míticos do passado distante 

estão sendo reciclados ainda hoje. Para Kiefer, o conceito do vazio é algo 

fascinante. A cabala - mística judaica que ocupa o interesse do artista desde sua 

viagem á Israel no ano de 1984 - é uma construção intelectual que não tem nenhum 

estímulo sensorial, nenhuma representação, nenhuma imagem. Estas 

características tornam-se muito sugestivas para o artista, pois, como trabalha com 
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coisas materiais, como pinturas, argila ou chumbo, pode expressar algo com elas 

representando a própria experiência com esta filosofia. Anselm Kiefer é um artista 

que mostra o processo de transformação da imagem no plano pictórico, algo denso 

e contido que se transforma em um campo aberto, fragmentado, estilhaçado. Sua 

busca concentra-se nas raízes míticas e históricas da evolução da humanidade, que 

relaciona com a contemporaneidade e as documenta em suas ações políticas, 

poéticos quadros dominados pela densidade da matéria, livros de artista e 

instalações, que sempre provocam questionamentos. O inexprimível não reside em 

um lá adiante, em um outro mundo, mas ele ocorre nos materiais, na cor, na própria 

obra, como comentado por Lyotard (1998) em relação ao sublime. O sublime faz 

conexão com o sagrado: o incompreensível, o intraduzível.  

Danièle Cohn (2007) salienta que o sublime em Kiefer se materializa em Barjac, 

segundo ela, este território que o artista invadiu demonstra de modo grandioso e 

surpreendente seu projeto. Para a autora, este local é uma obra de arte total, um 

Gesamtkuntwerk, como Wagner sonhava ao construir Bayreuth, e afirma também 

que é um Monte Sacro de nossa era. Ela especifica que o lugar abriga teatro, 

armazéns em que se empilham as pinturas, armários cheios de objetos, fósseis, 

materiais, casas de vidro e de pedra, blocos de concreto com ondas que se 

derramam no meio a florestas; cidade subterrânea, com galerias que se abrem 

sobre salas como que grutas naturais. Danièle comenta que esse sublime 

materializado em Barjac “nos fulmina e nos eleva, confrontando-nos com a memória 

e o imaginário de nosso tempo”.  

Percebemos Kiefer como que inserido na própria paisagem, sua relação com a 

natureza parece algo sagrado. Reunir elementos de maneira a poder tudo englobar 

em um só olhar é a vocação do colecionador. O “colecionador criador” compreende 

o mundo reduzindo-o a seus aspectos essenciais. De certa maneira o artista inventa,  

a partir dos objetos que o cercam, um mundo que reflete a sua imagem. Habita sua 

própria obra, através de seu estúdio, lugar utópico que abriga suas subjetividades. 

Em suas várias viagens pelo mundo, recolhe materiais que influenciam seu trabalho. 

Possui uma consciência histórica e política admirável da qual se serve para produzir 

questionamentos de maneira não muito clara, mas que provoca e exige reflexões 

sobre o momento atual. Ao isolar-se para executar seu trabalho distancia-se do 

mundo das massas, do consumismo e da manipulação, mergulhado em uma 
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atmosfera subjetiva que proporciona rever o passado e discutir questões futuras. 

Devolve aos olhos do espectador, seu olhar sobre o mundo. Seu conceito de estúdio 

é totalmente original e sustenta uma relação contínua do artista com sua obra.  

                                            
1
 Inicialmente Kiefer teve sua obra não muito aceita na Alemanha, porém, nos anos 1980, já era uma figura bem 

estabelecida no contexto do boom criativo que havia se desenvolvido no país durante mais de uma década, que 
segundo Thomas Krens (2007), diretor da fundação Solomon R. Guggenheim, isto aconteceu graças a um 

esforço coletivo de um grupo de potentes artistas que voltaram a situar a pintura no mundo da arte. 
 
2
 “Os gabinetes de curiosidades” ou “Os quartos das maravilhas” designam os lugares em que durante a época 

das grandes explorações e descobrimentos dos séculos XVI e XVII, se colecionavam uma multiplicidade de 
elementos raros ou estranhos dos três ramos da biologia considerados na época: animal, vegetal e mineral; além 
das realizações humanas. Em geral os gabinetes de curiosidades eram uma exposição de curiosidades e 
achados procedentes de novas explorações ou instrumentos tecnicamente avançados, formando coleções, em 
outros casos amostras de quadros e pinturas, podendo ser considerados como os precursores dos atuais 
museus de arte. Estes antecessores dos museus atuais tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento 
da ciência moderna embora refletissem a opinião popular do tempo.  

 
3
 Entrevista de Anselm Kiefer com Bernard Comment, “Cette obscure clarté qui tombe dês étoiles”, em Art Press, 

París, septiembre, 1998, apud CELAN,Germano, Catálogo Anselm Kiefer Guggenheim Bilbao,España, 2007, 
p.294. 
 
4 Paul Celan, poeta judeu de língua alemã,  sobrevivente dos campos de extermínio. Celan, aos 25 anos, era um 

sobrevivente do campo de trabalho romeno cujos pais haviam sido mortos no campo de concentração alemão. 
Seu universo afetivo e espiritual anterior à Guerra encontrava-se inteiramente aniquilado. Seu drama passa a 
ser, então, como escrever poesia e conviver com a língua alemã após os horrores vivenciados? Esta mesma 
questão é colocada a respeito da criação artística de Kiefer. Como ser artista alemão após o Holocausto? Essa 
dificuldade da representação, assim como a utilização da língua alemã para escrever poesia é o que permeia a 
obra destes dois artistas.   

 
5
 “The Ruins of Barjac”. Entrevista de Anselm Kiefer con WRIGHT, Karen, en Modern Painters (noviembre), 

Champlain (Nueva York), 2006, apud CELAN, Germano, catálogo Anselm Kiefer Guggenheim Bilbao, 2007: 
p.446. 
 
6
 “The Ruins of Barjac”. Entrevista de Anselm Kiefer con WRIGHT, Karen, en Modern Painters (noviembre), 

Champlain (Nueva York), 2006. CELAN, Germano, catálogo Anselm Kiefer Guggenhein Bilbao, 2007, p.445 

 
7
 As ruínas são tema constante na produção de Kiefer, as ruínas de seu passado - não possuem um significado 

de finalização, mas sim de transformação e recomeço. O artista comenta que durante sua infância presenciou a 
preocupação das pessoas em reconstruir moradias, portanto a ruína para ele passa a sugerir um potencial de 
transformação. 
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