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Resumo 
 
Ao percorrer os espaços do anexo onde se desenvolvem os diversos ateliers de arte no 
Museu Alfredo Andersen, uma sala pequena onde é possível achar um incontável número 
de arquivos chama minha atenção, quando ao desligar a luz da sala, uma mesa iluminada 
impulsiona aquela imagem confusa que um momento antes parecia presa ao 
esquecimento e à rejeição. Aquela luz que me colocou em contato com os negativos de 
vidro que Alfredo Andersen usava para sua criação pictórica, permanecia intermitente 
revelando as anomalias de uma sociedade que permanece indiferente ao esquecimento. 
Mas isto não é a mais importante das intenções deste trabalho senão a construção da 
memória desde o ponto de vista do arquivo fotográfico, por sobre o conceito representativo 
da imagem. 
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Abstract 
 
Walking through the space of the annex where they develop various art workshops at the 
Museum Alfredo Andersen, I called attention to a small room where there are a number of 
files, when to turn off the room light, a light table that drives a confused image which one 
moment ago seemed prey to neglect and rejection. Light that contacted the negative glass 
plates used for Alfredo Andersen pictorial creation, remained intermittent anomalies 
revealing a society that remains indifferent to oblivion. But this is not the greatest of 
intentions this work but the construction of memory from the point of view of the 
photographic archive, over the representative concept of the image. 
 
Keywords: Alfredo Andersen, Memory, Photography. 
 
 
 

             Visitar o Museu Alfredo Andersen, na cidade de Curitiba, faz possível 

iniciar uma “viagem” à memória de um dos artistas mais importantes das artes 

visuais paranaense. Evocada pelos inúmeros materiais impressos (livros textos e 

artigos), pelos espaços conservados onde ele caminhou e trabalhou e mesmo 

pelas pinturas mantidas no acervo do museu, estes arquivos serviram de ponte 

entre a herança do artista e eu.  

 

             Alfredo Andersen, nascido em Christianssand: sua formação artística se dá 

de forma íntegra na Europa, entre ateliês particulares de Noruega e Dinamarca, 

sendo aluno de artistas e decoradores destacados na época, como Wilhelm Krogh 
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e Carl A. Andersen. Entre 1880 e 1890 atua como artista profissional, 

desenvolvendo trabalhos tanto como pintor, cenógrafo, professor e jornalista, o que 

o leva em 1889 a Paris, para fazer a cobertura do Salão Oficial de Belas Artes, no 

ano em que a Torre Eiffel é inaugurada. Sendo filho de capitão da marinha 

mercante, Alfredo Andersen tem a oportunidade de viajar por várias partes do 

mundo, mas só foi em 1892 que ele desembarca em terras brasileiras, fixando 

residência no porto de Paranaguá. Mora por dez anos no litoral paranaense e 

trabalha, especialmente, na criação de obras pictóricas de retratos de encomenda 

e decorações cênicas para casas. Depois de se casar com Anna de Oliveira, aos 

42 anos, muda-se para a cidade de Curitiba onde desenvolve um importante papel 

não só como artista, senão também como educador nas aulas dadas no seu atelier, 

localizada na Rua. Gral. Deodoro (atual Marechal Deodoro). 

 

            Em 1915, o pintor se muda para o prédio da Rua Mateus Leme, onde 

funciona o Museu Alfredo Andersen, até hoje. A importância de Andersen para 

história da arte do Paraná é significativa, pela contribuição pictórica pessoal, como 

pela influência sobre uma camada de novos artistas que começam a aparecer na 

cena cultural curitibana. O legado educador de Andersen se aprecia na construção 

de um moderno prédio, anexo ao prédio original, lugar onde se desenvolvem os 

diferentes programas de ensino em artes e se localizam as bibliotecas e espaços 

de conservação. Dentro desta última, encontra-se uma série de placas de vidro 

utilizadas pelo artista para sua criação pictórica. Impressões de retratos e 

paisagens aparecem nas transparências, que mostram os primeiros sinais do 

tempo e seu esquecimento. São estas placas de vidro, guardadas em caixinhas de 

papelão, numa das salas do novo edifício, que revelam as carências com que o 

museu enfrenta a manutenção deste material imagético da memória do artista. 

 

             Nestes tempos em que parece voltar à discussão política e social o 

conceito de memória, a digitalização de materiais e arquivos imagéticos antigos, 

tem servido para a preservação da memória de uma família, localidade ou 

instituição. Mas parece que o resgate daquela memória latente, não é redimido 

simplesmente pela aparição virtual de uma fotografia antiga. A imagem digitalizada 

parece não ter a mesma força quando vista em seu estado original.  
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             O Museu Alfredo Andersen faz os esforços necessários, de acordo a suas 

condições, para manter no melhor estado possível as obras e arquivos do artista. 

Uma forma de salvar aquele material fotográfico tem sido a digitalização, mas as 

conseqüências das carências nas condições de conservação das placas de vidro 

precisam ser avaliadas e refletidas, para que os fragmentos de memória que 

guardam essas imagens, não se percam ainda mais com passar do tempo. 

 

             A relação entre arquivo e memória não é recente, ainda que o hábito 

“arquivístico” ou a obsessão vocacional pela memória, como afirma Fausto 

Colombo (1991) no seu livro “Os Arquivos Imperfeitos”, esteja sendo mais notória 

após a virada do século XX:  

 
Como convém a um século que conheceu duas grandes catástrofes 
bélicas e vive no terror de um próximo e irreversível declínio, nossa era 
parece estar dominada pela obsessão da memória. Não foi tal vez por 
acaso que o século XX se abriu com o desabrochar da Recherche 
proustiana [...] (1991, p. 17) 

 

             O ato de reflexão sobre a questão da memória, não deve ser levantada em 

“altares” investigativos pela simples razão de um equivocado conceito de moda, ou 

pela visão perturbada de um futuro permeado de hecatombes constantes, senão 

por que memória é parte fundamental na construção dos nossos amanhãs, com a 

expansão de suas incógnitas fronteiras. Para tais fins o processo de arquivamento 

funciona muito mais do que um cofre de lembranças, torna-se um armazém de 

imagens, que precisa ser constantemente reestruturado e reformulado, para assim 

lograr um efetivo e rápido acesso as “imagens” que constroem a memória. 

 
Para cada arquivo, mesmo computadorizado, o problema consiste em 
armazenar corretamente e o ato de chamar a informação não é nada além 
de uma conseqüência direta que põe em ação mais a vontade do que a 
competência do usuário. (COLOMBO, 1991, p. 33) 

 

             Porém o simples cuidado e conservação do material, não servem só para 

garantir a durabilidade dos negativos; para sua mnéme como diria Aristóteles no 

De Memoria et Reminiscentia. “Aristóteles distingue duas faculdades memoriais: a 

mnéme e anámesis: a primeira consiste na simples faculdade de conservação do 

passado, e a segunda no seu chamado ou na sua ativação” (ARISTOTELES apud. 
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COLOMBO, 1991, p. 32). Por isso a simples conservação do material, ou ainda 

indo mais longe, a “boa” conservação do material, não é suficiente para estruturar a 

relação ideal entre um indivíduo, grupo ou instituição com a sua memória, sem 

esse “chamado” que Aristóteles postula, ainda que hoje seja necessária tal vez um 

grito para sua sobrevivência.  

 

             Com o intuito de exemplificar melhor o caso de conservação das placas de 

vidro do Museu Alfredo Andersen, o estudo feito sobre a coleção fotográfica da 

Fundação Chilectra é uma boa referência sobre resgate, diagnóstico, cuidado e 

conservação de material imagético histórico. Decido escolher o caso devido 

primeiro a minha proximidade com o contexto histórico-cultural de Chile (pelo fato 

de eu ser chileno) e pela experiência de conhecer parte do material aqui tratado. 

 

             A coleção de arquivos fotográficos de Chilectra compreende um acervo de 

aproximadamente vinte mil peças fotográficas, em diferentes formatos e de 

diferentes épocas. Deste universo, mil e oitocentas representam a placas de vidro; 

negativos em suporte de vidro com emulsão de gelatina, também conhecidas como 

“placas secas”. Estes negativos, dada a sua natureza e estado, precisaram de 

maiores cuidados e de atenção imediata. Este material foi afetado por inundações 

e inúmeros traslados, o que levou a perda total de algumas peças e danos parciais 

em outras.  Era possível ver a presença de pó e gordura, entre outros elementos 

contaminantes, e em muitos casos, marcas de dedos no suporte e na emulsão, 

assim como fitas plásticas adesivas em ambos lados das placas, que seguravam 

as etiquetas com informações das imagens. Por causa das inundações foram 

achadas placas com papel aderido ao vidro e à emulsão, como uma grande 

presencia de colônias de fungos.   

 

             Sobre a limpeza e catalogação das placas de vidro, dos arquivos 

fotográficos da Fundação Chilectra; Argandoña, Hortuvia, Medina e Pereira 

explicam o procedimento no artigo, Placas de Vidrio del Archivo Fotográfico 

Chilectra: Un Caso Práctico de Conservación: 

 

Nesta etapa se realizou um diagnóstico preliminar do estado de 
conservação de cada uma das placas de vidro. A informação obtida a 
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partir deste analise foi transcrita à ficha técnica, resultando muito útil 
consultar os contatos respectivos localizados nos álbuns. (Disponível em: 
http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_29.pdf Acesso em: 13 de Abril 

de 2011). Nota: Tradução livre do autor.  

 

 

             Após o seu diagnóstico, limpeza, enumeração e catalogação, passou-se a 

seguinte fase, definida por seus autores como “uma etapa importante dentro de 

qualquer projeto de conservação de acervos fotográficos” (ARGANDOÑA: 2002), 

refiro-me ao processo de digitalização. Este processo de digitalização, que também 

tem sido feito nas placas de vidro do acervo do Museu-Atelier Alfredo Andersen, 

permite sem dúvida, uma aproximação com a história e a memória do artista, mas 

muitas vezes, como no caso das placas de vidro da Fundação Chilectra, a “agonia” 

de muitas destas fotografias, leva com elas não só um fragmento da imagem 

fotográfica, seu tempo e sua história, senão também um “mundo” que sofrerá a 

iminente influência da ficção, da reconstrução ortopédica da memória.  

 

             Se este “mundo” que a fotografia tenta representar, já recebe as influências 

naturais desta confusão que carrega a idéia de que fotografia é memória; em 

materiais que sofrem os estragos do tempo, como no caso das placas de vidro do 

Museu Alfredo Andersen (que em sua maioria se vem afetada por colônias de 

fungos), quando não se tem a informação mais próxima ao que aconteceu no 

momento da fotografia, e somado ao exercício mental de reconstituição que os 

“espectadores” fazem ao contemplar uma imagem, mais quando este pertence a 

um passado distante e, sem esquecer que a percepção das coisas e suas leituras 

recebem a iminente influência da experiência (RUIZ, 2000), as fronteiras entre 

realidade e ficção parecem se apresentar difusas, tal vez como afirmara Kossoy: 

“Constitui-se num fascinante exercício intelectual onde podemos detectar em que 

medida a realidade anda próxima da ficção”. (KOSSOY, 1999: 132). Por isso não 

se tenta afirmar aqui que fotografia é uma tentativa de “salvador” da Memória e 

sim, uma ajuda, uma aproximação, um fragmento que “chama” (usando o conceito 

postulado por Aristóteles) uma memória que sem a imagem (seja sonora, visual, 

olfativa, etc.) parece ajudar no distanciamento “nas trevas” do esquecimento.  
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Veremos que a reconstituição quer seja ela dirigida à investigação 
histórica ou à mera recordação pessoal [grifo do autor] sempre 
implicará um processo de criação de realidades, posto que elaborada 
através das imagens mentais dos próprios receptores envolvidos. 
(KOSSOY, 1999: 132) 

 

             Sabemos então, que não devemos ficar arraigados na fotografia como 

fonte para reconstituição da memória, por que esta, como foi citada nas referências 

anteriores e no estudo de caso da Fundação Chilectra, carece de certas 

informações necessárias para tais fins: 

 

Todos sabemos que imagens fotográficas de outras épocas, na medida 
em que identificadas e analisadas objetiva e sistematicamente a partir de 
metodologias adequadas, se constituirão em fontes insubstituíveis para 
reconstituição histórica dos cenários, das memórias de vida (individuais e 
coletivas), de fatos do passado centenário como do mais recente. 
(KOSSOY, 1999: 133)  

 

             Aí reside a importância da fotografia, não na “utópica” visão redentora e 

sim, por pertencer a um “corpo” que ajuda a dar forma a memórias individuais ou 

coletivas. Mas muitas destas formas se apresentam mutantes, disformes: imagens 

quebradas, imagens desaparecidas pelo tempo, ausentes sem identidade, sem 

essas poucas pessoas que possam reconhecer nelas suas raízes e suas histórias. 

Imagens sem passado particular, sem história singular, que manifestam as 

complicações que com o passar do tempo e o desaparecimento natural, tornam 

possível a revelação de uma nova realidade, uma realidade histórica já não do 

ponto de vista da imagem e sim do estado da fotografia.  

 

             Um herói da novela de Kasimierz Brandys volta para cidade de Varsóvia, 

Polônia, que tinha sido bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Caminha 

pelos reconstruídos bairros e ruas; pelos cantos de uma urbe que parece não ter 

sofrido os embates da guerra. Transita com a finalidade de ir busca dos lugares da 

sua infância; onde brincava, corria e crescia com a inocência daquele que ignora as 

crueldades do mundo. Ele reconhece nos lugares, nos edifícios e nas ruas, as 

imagens de um passado que a maldade do homem na sua máxima expressão 

tentava, pela segunda vez, deixar em ruínas.  Quando por fim chega à rua que ele 

procura (a “sua” rua), encontra-se com a surpresa de que tinha sido levantado um 

muro que não permite o acesso ao lugar. Para muitos a reconstrução da velha 
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Varsóvia foi uma grande vitória, mas para outros, converteu-se numa grande 

decepção pela omissão urbanística de uns poucos. É possível que tal sentimento 

tenha se manifestado tão só numa pessoa: no último sobrevivente de uma rua 

esquecida. Parece que o bem estar coletivo prima sobre o individual, e ainda que 

esta história possa gerar varias conclusões, em particular, consigo perceber duas 

questões que considero importantes na hora de tratar o resgate e a conservação 

do material estudado. 

 

             A primeira consiste em que, por mais que com o cuidado do material 

fotográfico do acervo do Museu Alfredo Andersen, seja de aparente interesse 

minoritário (familiares, colaboradores, educadores, comunidade de artistas), a 

importância da sua boa conservação radica nessa mesma situação: é importante 

para alguém. A segunda, e mais ousada, é que ainda que não tenhamos os 

recursos necessários para, por nossa própria conta, “reconstruir as ruas 

esquecidas” (fazendo alusão ao texto antes mencionado), sim podemos “destruir 

muros”, levando ao encontro com a memória (aquela que se apresenta sem 

máscaras, sem fachada e sem restaurações), às pessoas que decidam enfrentar á 

história sem o medo do horror, da morte e da destruição. 

 

             Quando comecei a estudar os conceitos relacionados à memória, cheguei 

(por recomendação) ao trabalho de Rosângela Rennó, tentando descobrir o valor 

da fotografia como material “vivo”, que sofre transformações desde o momento da 

sua concepção até o seu repentino desaparecimento: relacionar a fotografia como 

construtora de memória e não simplesmente como instrumento de “representação”.  

Em vez de rejeitar as imagens por que “não cumprem com as expectativas técnicas 

da obra”, tentei explorar a imagem sem preconceitos, redescobrindo os elementos 

que ela me entrega, tanto técnicos como conceituais. Nesta busca que me 

aproximo ao trabalho de Rosângela Rennó, especificamente pela escolha de 

resgatar a possibilidade de uma recuperação de restos de arquivos fotográficos: 

 
A artista opta enfaticamente por trabalhar sobre a idéia da “história dos 
vencidos”, contra a história dos vencedores. Se o mesmo Benjamin 
argumenta que “uma das funções sociais mais importantes do cinema é 
criar um equilíbrio entre o homem e o aparelho”, consideremos então que 
Rosângela Rennó busca um tenso reequilíbrio da obra de arte na era de 
sua reprodutibilidade técnica. (HERKENHOFF apud. RENNÓ, 1997: 123) 
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             A forma de trabalhar o conceito “memória”, desde o ponto de vista das 

imperfeições e da sua construção visual do esquecimento, foi referência 

fundamental no trabalho, na hora de pensar o valor da fotografia em paralelo do 

valor da imagem. A minha intenção com o trabalho em primeira instância é o citado 

anteriormente: romper muros para ir ao encontro da memória, sem a intervenção e 

modificação física sobre a fotografia. A segunda, a imagem fotográfica e seu 

desaparecimento como impulso poético, e finalmente, a fotografia e sua “agonia” 

como “radiografia” social. Em vez de fazer um diagnóstico da fotografia, seu estado 

e conservação, tento construir uma visão social sobre a importância que se dá hoje 

à boa conservação de material imagético histórico. Isto pensando no 

desconhecimento que existe pela sociedade e até por pessoas relacionadas a 

Andersen, sobre a existência destas placas de vidro (informação extrínseca), e pela 

realidade visível, que a fotografia me entrega sobre o seu descuido e as 

conseqüências sobre a sua própria “vida” física (informação intrínseca). 

 

             Ao observar o material fotográfico após fotografar as placas de vidro sem a 

intervenção da digitalização, que neste caso, leva a exclusão das partes 

estragadas pelos fungos, faço a leitura de uma fotografia que parece perdida, que 

se apresenta, em primeira instância, condenada ao esquecimento e à rejeição.  O 

que faremos com ela? A simples discriminação? A amputação de parte do seu 

conteúdo imagético para esconder as “ruas esquecidas na reconstrução”? Levantar 

muros? Considero que o processo de digitalização e junto com isso, o “recorte” das 

partes estragadas pelos motivos anteriormente citados, são necessários como 

referente histórico, como representação de uma época e de uma situação. Mas o 

material em si, contém a sua própria história relacionada aos embates do tempo e 

que precisa ser resguardada e analisada. Não tentamos reconstruir (numa opinião 

pessoal) as pirâmides egípcias ou o panteão grego talvez por causa disso, por que 

sempre é necessário manter elementos que nos lembrem o passado e o processo 

histórico vivido até hoje. Para não se esquecer da fragilidade humana, para não se 

afastar da consciência de que por mais que tentemos apresentar as nossas obras 

como eternas, ou no caso da fotografia, “eternizar” a representação de uma 
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imagem, a memória e a imagem em seu estado original não é eterna, tarde ou 

cedo, se verá enfrentado ao descuido, fraqueza e indiferença humana.  

 

 

         

 

Isaac Benavides. Radiografia da Memória, 2010. Imagens 1 e 2: Colorida. 

 

             Este trabalho se apresenta quase como um inventário da morte e da 

memória, como na obra de Christian Boltanski (que se assemelha muito ao 

trabalho de Rosângela Rennó, especialmente na releitura de elementos 

cotidianos), que não usa a “violência” da imagem como recurso para chamar 

atenção, senão que usando elementos frágeis do tempo, levanta testemunhas de 

pessoas que já morreram, indagando no tema da memória, a vida, a lembrança e a 

morte. A diferença com o meu trabalho radicam na intenção de que a fotografia 

possa testemunhar sobre si mesma, e não sobre uma realidade representada ou 

sobre pessoas já inexistentes. 
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Isaac Benavides. Radiografia da Memória, 2010. Imagem 3: Colorida 

 

 

Isaac Benavides. Radiografia da Memória, 2010. Imagem 4: Colorida 
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Isaac Benavides. Radiografia da Memória, 2010. Imagem 5: Colorida 

 

             Mas ainda que não reconstruamos as ruínas egípcias ou gregas é 

necessário um processo de constante restauração e cuidado, para não perder mais 

aquilo que a natureza o homem arruinaram com o tempo. 

 

A luta pela proteção do patrimônio fotográfico é uma questão cultural que 
afeta a todos aqueles que têm um mínimo de preocupação com a 
segurança das informações históricas e contemporâneas que se acham 
gravadas nos documentos. (KOSSOY, 1999: 127) 

 

             Porém, por mais que o tema memória não seja algo muito atraente para a 

maioria das pessoas, preocupante é que pessoas que trabalham com imagem 

demonstrem pouco interesse pelo tema. Desde a aparição da fotografia milhões de 

imagens se perderam por causas diversas. O que parece um estorvo para muitos: 

relegando álbuns de fotografias em baús, caixas escondidas nos armários ou 

mesmo vendendo em casa de antiguidade ou, simplesmente jogando no lixo, 

refletir e levantar questão sobre a importância do tema, especialmente entre 

aqueles que decidimos trabalhar com imagem e fotografia é importante.  

 
Por tais razões servem as imagens e os arquivos. Para que possamos 
fazer essas e outras descobertas; para que possamos preservar a 
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lembrança de certos momentos e das pessoas que nos são caras; para 
que nossa imagem não se apague; para que não percamos as referências 
do nosso passado, dos nossos valores, da nossa história, dos nossos 
sonhos; para que possamos manter acesa a chama dos que foram 
sacrificados nos tempos de intolerância e autoritarismo; para que 
possamos preservar as imagens dos desaparecidos e torturados; para que 
tenhamos provas que fatos hediondos ocorreram; para que não nos 
esqueçamos [...] (KOSSOY, 1999: 130) 

 

 

             O que nasceu como simples representação de um fato ou acontecimento, 

hoje se apresenta como obra de arte, como aqueles que ainda guardam a visão 

idealista de um paraíso após a morte, de um mundo celestial após o nosso 

desaparecimento. Será que aquelas fotografias guardadas nas salas do acervo do 

Museu Alfredo Andersen podem entrar em contato com o “paraíso”? Para isto foi 

projetado este trabalho, para trazer a “vida nova” como obra de arte, aquilo que 

parecia condenado ao esquecimento e à escuridão.  
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