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RESUMO 

 

Laboratório: A ficção da ciência como colecção é uma dissertação teórico-

prática cujo trabalho de investigação culmina no projecto de instalação Laboratório. 

Partindo da dicotomia visível/invisível, este projecto revela ao observador espaços 

onde se explora esta relação entre o visível e o invisível através dos conceitos de 

ficção associados à ciência e à colecção. 

Esta dissertação propõe uma reflexão sobre os conceitos base de Laboratório 

defendendo que ciência e colecção, sendo formas de ficcionar realidades, assumem-se 

como negociantes entre a oposição visível/invisível. A ciência negoceia 

continuamente as barreiras entre o visível e o invisível do corpo humano 

desenvolvendo métodos de invadir, mostrar e representar o que não podemos ver. Por 

sua vez, a colecção negoceia as barreiras entre o visível e o invisível por ser a 

representação física de uma realidade imaginada. 

Serão analisadas como referências para esta dissertação, duas obras de ficção 

que se inspiram na ciência ao mesmo tempo que a questionam. Da literatura, 

Frankenstein or the Modern Prometheus, de Mary Shelley e, do cinema, A Zed & 

Two Noughts de Peter Greenaway. Serão também analisadas obras de duas artistas, 

que fazem uso dos mecanismos da colecção para construir e representar realidades. 

De Annette Messager, a série de álbuns de colecção, as instalações Les pensionnaires, 

La chambre secrète de la collectioneuse e Pénétration. De Chohreh Feyzdjou, 

Boutique Product of Chohreh Feyzdjou. 

Finalmente, será apresentado o projecto de instalação Laboratório, como uma 

série de espaços que, são “laboratórios ficcionais” e ao mesmo tempo espaços de 

colecção, onde o observador é inserido e, por sua vez convidado a negociar com o 

espaço, as relações propostas de visibilidade e invisibilidade. Embora estas colecções 

tornem visível o que é íntimo e invisível e, o espaço de colecção, que é privado, torne-

se exposto a um olhar público pela presença do observador, este é no entanto, um 

estranho que não tem acesso ao significado da colecção. 

 

Palavras chave: Ficção, Ciência, Colecção, Corpo, Memória 
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ABSTRACT 

 

Laboratory: The fiction of science as collection is a practical-theoretical 

dissertation, whose work of research culminates in the project of installation 

Laboratório. Using the dichotomy visible/invisible as a starting point, this project 

reveals to the observer spaces where this relationship between the visible and the 

invisible are explored through the concepts of fiction associated to science and 

collection. 

This dissertation proposes a reflection about Laboratório‟s concepts base, 

arguing that science and collection, as forms of creating fictional realities, can be 

assumed as negotiators between the opposition visible/invisible. Science continuously 

negotiates the boundaries between the visible and invisible of the human body, by 

developing methods of invading, showing, representing what we are not able to see. 

On the other hand collection negotiates the boundaries between visible and invisible 

by being a physical representation of an invented reality. 

As references for this dissertation will be analysed two works of fiction, both 

finding their inspiration in science and questioning it at the same time. From 

literature, Frankenstein or the Modern Prometheus by Mary Shelley, and from 

cinema, A Zed & Two Noughts by Peter Greenaway. Will be also under analysis 

works of two artists who make use of the mechanisms of collection to construct and 

represent realities. By Annette Messager, the album collection series, the installations 

Les pensionnaires, La chambre secrète de la collectioneuse and Pénétration. By 

Chohreh Feyzdjou, Boutique Product of Chohreh Feyzdjou. 

At last, the presentation of the installation project Laboratório, as a series of 

spaces which are “fictional laboratories” and spaces of collection at the same time, 

where the observer is introduced and, by his turn, invited to negotiate with the space 

the proposed relationships of visibility and invisibility. However this collections turns 

into visible what is intimate and invisible, and the space of collection, which is 

private, became exposed to a public look by the presence of the observer, he is still a 

stranger with no access to the meaning of the collection. 

 

Key-words: Fiction, Science, Collection, Body, Memory 
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1. Introdução 

 

Esta dissertação é de natureza teórico-prática e surge na continuidade de um 

projecto realizado no último ano curricular da Licenciatura em Arte Multimédia, na 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de 2007/2008. No 

âmbito das disciplinas de Projecto e Performance/Instalação, foi proposto que, partindo 

da dicotomia visível/invisível, se desenvolvesse um projecto, explorando esta ideia 

tanto na sua componente conceptual e teórica como na sua componente prática.  

Deste projecto resulta Laboratório (1), uma instalação filled-space que insere o 

observador no interior de um espaço, um cenário de um laboratório que é 

simultaneamente um espaço de colecção, onde o corpo humano é o objecto de estudo 

que convoca diversos processos científicos fictícios utilizados por uma personagem 

invisível. Deste modo, surge a vontade de dar continuidade ao projecto, não só de 

aprofundar a investigação sobre os temas trabalhados e materializados em Laboratório 

(1), como de desenvolver o projecto de instalação que se assume como fundamento 

desta dissertação. 

Assim, os conceitos a explorar ao longo da dissertação são as imagens da ciência 

e a colecção como representantes do invisível. Por outras palavras, as imagens 

científicas trazem para o visível o que no corpo humano não é possível ver e, por sua 

vez, os objectos de colecção dão visibilidade e tangibilidade ao que é o verdadeiro 

interesse e obsessão de quem os colecciona. A investigação teórica acompanhará e 

reflectirá o desenvolvimento do projecto prático que se estende agora a mais duas 

instalações, Laboratório (2) e Laboratório (3).  

As três instalações Laboratório (1), (2) e (3), sendo espaços que o observador 

percorre, pretendem colocá-lo perante cenários onde operam estas duas formas de 

representação do invisível, onde o objecto sob “observação científica” e objecto de 

colecção são o mesmo e pertencem à mesma personagem. Como representações visíveis 

de realidades invisíveis, imagens científicas e colecção, assumem-se como formas de 

inventar, recriar, ficcionar a realidade. Então, é a estes espaços privados, representações 

subjectivas de realidade, que o observador é convidado a aceder, deixando em questão o 

que eles realmente lhe revelam de si mesmos ou da personagem que os habita. 

A parte correspondente ao desenvolvimento da dissertação contemplará a 

definição dos conceitos base que fundamentam o projecto, análise de artistas e/ou obras 
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de referência e, finalmente, haverá um capítulo dedicado à demonstração do projecto 

artístico. 

Assim, no capítulo 2, «A ficção na ciência», será feita uma reflexão sobre o 

poder das imagens científicas em documentar e dar a ver a realidade do corpo humano 

inacessível a olho nu, assim como, a sua capacidade de reinventar esta realidade, tendo 

principalmente como bibliografia de apoio, Metamorfoses do corpo de José Gil, 

Spectacular bodies: the art and science of the human body from, Leonardo to now, de 

Martin Kemp e Marina Wallace e A fábrica do olhar: imagens de ciência e aparelhos 

de visão (século XV-XX) de Monique Sicard. 

As imagens científicas, para além de estarem sujeitas à interpretação do 

observador, muitas vezes são já uma interpretação subjectiva da ciência por parte de 

quem as criou. As descobertas e especulações da ciência dão origem a novos discursos 

sobre uma realidade científica absorvida pela ficção. Neste contexto, serão apresentadas 

duas obras de referência, Frankenstein or the Modern Prometheus, de Mary Shelley e, A 

Zed & Two Noughts de Peter Greenaway. 

Este capítulo será então dividido em dois subcapítulos: Em 2.1, «Representações 

do corpo na ciência», desenvolver-se-á em torno da ideia de que, uma vez submetido à 

ciência, o corpo é tornado penetrável, transparente, reduzido a amostra, imagem, 

representação. Partindo das representações anatómicas, passando pelas imagens 

produzidas pelos dispositivos de visualização do interior do corpo, até a uma 

representação viva do corpo humano, o monstro de Frankenstein; estabelece-se uma 

comparação entre o corpo real e a sua representação, demonstrando que as imagens 

científicas, para além de oferecerem informação permitem a sua contemplação, 

assumindo-se como prova do conhecimento, revelam o desejo de ver. No subcapítulo 

2.2, «A obsessão como experiência», através da obsessão das duas personagens do filme 

A Zed & Two Noughts, Oliver e Oswald, pretende-se fazer uma leitura da ciência como 

incapaz de fornecer respostas às questões íntimas do ser humano. O que para estas duas 

personagens resulta numa reinvenção da ciência e numa sequência de “experiências 

científicas pessoais”. 

O capítulo 3, «A ficção na colecção», reflectirá as colecções pessoais na sua 

qualidade de realidades alternativas, o espaço de colecção como suporte de um discurso 

pessoal inventado pelo coleccionador e materializado na forma de objectos de colecção, 

tornando-se também num arquivo de memórias. Para este capítulo, destaca-se como 

bibliografia de apoio, o texto Colecção de Krzysztof Pomian, The art of memory de 
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Frances A. Yates e Curiosity and enlightenment: collectors and collections from the 

sixteenth to the nineteenth century de Arthur Macgregor. 

Serão apresentadas como obras de referência, por expressarem o sentido da 

colecção e a sua qualidade de arquivo de memórias, a série de álbuns de colecção, as 

instalações Les pensionnaires, La chambre secrète de la collectioneuse e Pénétration, 

de Annette Messager e, a instalação Boutique Product of Chohreh Feyzdjou de Chohreh 

Feyzdjou. 

Este capítulo será dividido em três subcapítulos: Em 3.1, «O coleccionador», irá 

definir-se a colecção, como actividade privada e para uso pessoal, as suas motivações, 

utilidade e significado, a sua relação com o coleccionador e com o observador, que 

ocupa o lugar do estranho. A função dos objectos e colecção como meio de ligação 

entre realidades visíveis e realidades invisíveis, como o presente e o passado, o 

conhecido e o desconhecido. No subcapítulo 3.2, «Espaços de colecção», para definir a 

natureza destes espaços serão convocados dois exemplos que utilizam mecanismos de 

inscrição da narrativa no espaço: os palácios da memória, um exercício de memorização 

que consistia na construção imaginária de um edifício em cujo interior se colocavam 

mentalmente imagens que representavam por ordem as várias ideias e passos de um 

discurso; os gabinetes de curiosidades, que pretendiam ser uma representação visual do 

mundo construída através da disposição de objectos e imagens no espaço. No 

subcapítulo 3.3, «Os arquivos pessoais», a análise dos trabalhos seleccionados de 

Annette Messager, revelará a colecção como forma de construir/ficcionar memórias e 

personalidades. Já com o trabalho Boutique Product of Chohreh Feyzdjou de Chohreh 

Feyzdjou, surge o acto de coleccionar e acumular como forma de conservar a vida e a 

história pessoal. 

No capítulo 4, «Laboratório», terá lugar a descrição formal do projecto artístico 

Laboratório, a demonstração aplicada dos conceitos base apresentados nos capítulos 

anteriores em convergência com as questões levantadas através dos artistas e obras de 

referência. Será demonstrado de que forma Laboratório se assume como espaço de 

representação usando a ficção da ciência e a ficção da colecção. 

Este capítulo será dividido em três subcapítulos: O subcapítulo 4.1, «O espaço 

Laboratório (1), (2) e (3)», apresentará a descrição formal detalhada das três instalações 

que compõem o projecto artístico. Em 4.2, «O laboratório como teatro privado», 

apresenta-se o projecto como espaço de colecção que representa a ciência e como 

espaço de encenação privado de uma personagem. Finalmente 4.3, «O espaço 
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íntimo/anónimo» revelará Laboratório como espaço de colecção íntimo indecifrável 

pelo observador, o que o faz dele um espaço anónimo, onde a realidade criada pela 

personagem embora materializada nos objectos, permanece invisível. 

Todas as obras literárias, presentes na bibliografia, estão disponíveis para 

consulta nas bibliotecas da Universidade de Lisboa e/ou na Biblioteca de Arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian, estando escritas ou traduzidas em português, inglês e 

francês. Todas as citações feitas ao longo desta dissertação de obras que não forem 

consultadas em português serão traduzidas no corpo do texto, sendo a respectiva versão 

original colocada em nota de rodapé. 
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2. A ficção na ciência 

2.1 – Representações do corpo na ciência 

 

O corpo é, para a ciência, um objecto de estudo, uma fonte de informação. Saber 

sobre nós é saber sobre o nosso corpo, que nunca como hoje foi tão transparente, tão 

permeável à análise. Os dispositivos de visualização e os processos invasivos como a 

endoscopia, penetram o visceral do corpo humano, permitem-nos ultrapassar a 

superfície, aceder ao interior vivo, ver o organismo a funcionar em tempo real. Podemos 

recolher uma vasta informação sobre uma pessoa através de uma pequena parte do seu 

corpo, como uma gota de sangue. O diagnóstico médico frequentemente requer uma 

imagem ou uma amostra do nosso corpo.  

Transformado em “matéria” de análise, o corpo é observado, desconstruído, 

fragmentado e exposto; podemos dizer que o nosso corpo já não nos pertence mas, por 

outro lado, também nunca pudemos tão livremente contemplá-lo. Hoje dispomos de 

fácil acesso a todo o tipo de imagens, modelos, fragmentos que representam o corpo, 

muitas vezes dando-nos a ver algo que desconhecíamos de nós próprios.  

Podemos dizer que o corpo se tornou “o objecto” de estudo da ciência com a 

prática da dissecação, que oficialmente tem início no século XIV, quando é legalmente 

permitido dissecar cadáveres para fins didácticos. O conhecimento que até então estava 

dependente do texto passa agora pela observação do real. 

Aqui começa o caminho para uma liberdade do olhar sobre o corpo humano que 

muito fica a dever à gravura, que se assume como meio de transmissão, permitindo 

documentar e dar a ver esta nova prática. Mais tarde o ritual de dissecação vem a ter 

lugar em edifícios especialmente construídos, os teatros anatómicos (ou anfiteatros). O 

primeiro teatro anatómico, de estrutura desmontável, foi construído em 1556 na 

Faculdade de Medicina de Montpellier, sendo em 1584 inaugurado o primeiro edifício 

permanente na cidade de Pádua (Mandressi, 2005-2006: 320).  

A estrutura de edifício é circular, o público em volta observa, enquanto o 

professor, que está no centro, desempenha a performance. A dissecação é um 

acontecimento que atrai cada vez mais espectadores. Na audiência estão médicos, 

estudantes ou simples curiosos, todos deslumbrados pela nova realidade que se 

apresenta ao olhar, o interior do corpo. O teatro anatómico, pela sua forma circular, 

assemelha-se à anatomia do olho, a própria arquitectura assume-se como uma metáfora 

do olhar (Mandressi, 2005-2006: 230). 
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É com André Vesálio (1514-1564) que o olhar sobre o corpo se liberta e se 

autonomiza. Médico e professor em Pádua, traz aos seus estudantes, mais que o corpo 

real, a sua representação. Na introdução de Tabulae Sex, o primeiro livro de ilustrações 

publicado por Vesálio em 1538
1
, é descrito como este desenhava alguns esquemas das 

veias para auxiliar as suas aulas. Estes desenhos encantavam tanto professores como 

alunos, que chegavam a tentar copiar as figuras. Embora Vesálio reconheça utilidade 

nas suas ilustrações, não acredita que estas possam ajudar a adquirir um verdadeiro 

conhecimento sobre o corpo, podendo no entanto servir como “auxiliares de memória” 

(Vesálio, 1538: 233). 

O olhar liberta-se na medida em que já não precisa do corpo real, a imagem para 

além de comportar informação, permite a admiração e o prazer de contemplar que o 

cadáver não consentia. O corpo morre mas a imagem permanece e ocupa um lugar 

como objecto de memória. 

O corpo deixou de o ser convertendo-se em imagem, vestígio, representação. A 

ciência tem produzido até aos nossos dias uma incalculável quantidade e diversidade de 

“matéria visual” que desde sempre transcendeu o estatuto de dado científico. Estas 

imagens, longe de serem meramente descritivas, são dotadas de qualidades estéticas e 

têm a capacidade de despertar a imaginação e seduzir o olhar. Embora classifiquemos 

facilmente as representações anatómicas como imagens científicas, estas tinham origem 

tanto no universo da ciência como da arte, pelo menos desde o Renascimento até ao 

século XIX, tempo em que não seria estranho o cientista e o artista serem a mesma 

pessoa e quem na maioria das vezes produzia estas imagens. 

As fantásticas ilustrações que compõem De Humani Corporis Fabrica
2
 não 

representam um cadáver sobre uma mesa ou um corpo dissecado. Os seus esqueletos e 

esfolados surgem na paisagem, posam, exibem-se dotados de vida. Estas ilustrações, 

para além de informação visual sobre a anatomia do corpo humano, demonstram uma 

interpretação sobre o conhecimento científico, o ponto de vista subjectivo do artista que 

as concebeu. 

Por mais perfeição técnica que os desenhos e as gravuras tenham conseguido 

atingir, o seu poder de representação é incomparável ao dos modelos anatómicos 

                                                 
1 Tabulae Sex é composto por seis ilustrações, representando as três primeiras o sistema vascular e sendo da autoria do próprio 

Vesálio. As outras três ilustrações, que representam o esqueleto, foram desenhadas pelo artista Jan van Kalkar (1499 – 1546/50), 
discípulo de Ticiano (c. 1485-1586) (O‟MALLEY, Charles D.; SAUNDERS, J. B. de C. M., 1973: 234-235). 
2 A autoria das ilustrações que compõem De Humani Corporis Fabrica não foi ainda definitivamente estabelecida. É sabido que, a 

obra resulta de uma colaboração entre Vesálio e o atelier de Ticiano, com a participação dos seus discípulos Domenico Campagnola 
(1500-1564) e Jan van Kalkar (O‟MALLEY, Charles D.; SAUNDERS, J. B. de C. M., 1950:). 
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tridimensionais de cera, técnica que alcançou o seu apogeu durante os séculos XVIII e 

XIX. Nestas representações, os corpos dissecados afastam-se em tudo de um cadáver, a 

forma e a estrutura dos órgãos no seu interior é tão visível e as cores que ostentam tão 

fortes que estes corpos parecem viver na sua eterna imobilidade. Os rostos exibem 

expressões e os corpos, poses teatrais, como as Vénus anatómicas de Clemente Susini 

(1754-1814), reclinadas sobre alcofas e lençóis brancos (Museu La Specola). Estas 

mulheres, cujos corpos dissecados expõem os órgãos desde o peito até ao ventre, 

revelam nas suas poses, rostos perfeitos e cabelos penteados sobre os ombros, 

conferindo-lhes ao mesmo tempo sensualidade e estranheza. Estes modelos anatómicos 

não representam dor nem morte, pelo contrário, parecem demonstrar orgulho numa vida 

dedicada à ciência. 

Do mesmo já não são capazes os esfolados da exposição Bodies
3
: embora os 

corpos sejam colocados de forma a encenar “posições vivas”, sabemos que são reais e 

não um modelo, eles são corpos mortos que tentam representar corpos vivos. Não nos 

podemos deixar levar pela ilusão de que expressam vida e emoções sabendo ao mesmo 

tempo que são cadáveres reais. Como diz Gombrich (1909-2001), não podemos 

experienciar uma ilusão e observá-la em simultâneo (Gombrich, 1960: 5). Para os 

modelos de Susini não existe morte, não sendo reais mas representações, podemos com 

toda a liberdade imaginar que assumem as suas poses e expressões, mesmo a partir da 

sua ficcionada dissecação. 

Foi com a invenção dos raios X em 1985 que pela primeira vez se conseguiu 

“ver através de”, tornar o corpo transparente, ir além dos limites da visão humana. A 

câmara endoscópica é o “olho não humano” capaz de penetrar o corpo vivo. Hoje, mais 

do que nunca, com a tecnologia de visualização, as imagens testemunham a invasão do 

corpo, sendo também testemunhas do quão longe pode ir o nosso desejo de ver. 

Talvez por isso os alunos de Vesálio tivessem tanta vontade de fazer para si 

cópias das figuras, pelo desejo de posse do conhecimento que Ken Arnold (1960-) tão 

bem descreve: «Arte e ciência são ambas expressões de uma curiosidade intelectual 

                                                 
3 Bodies... The Exhibition é uma exposição itinerante promovida pela Premier Exhibitions. Inc. Esteve patente em Portugal em 2007 

e teve como director da comissão científica internacional o Dr. Roy Glover (Universidade de Michigan). Esta exposição pretende 

dar a ver a estrutura interior do corpo humano, expondo corpos reais dissecados e posteriormente conservados através do processo 
designado plastinação: O corpo é imerso em acetona até atingir o estado de desidratação. A fase seguinte é a sua colocação num 

banho de polímero de silicone e depois numa câmara em vácuo. O vácuo faz com que a acetona se liberte do corpo em forma de gás, 

dando lugar ao polímero de silicone, que endurece mantendo a estrutura do corpo intacta. O corpo está assim permanentemente 
preservado. 
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comum – o profundo desejo humano de saber coisas, que frequentemente começa a 

possibilidade de visualizar e portanto de criar uma imagem delas.»
4
  

A representação final, a última imagem que os nossos desejos criaram, é uma 

“imagem viva” de nós próprios. A ideia de tal criação emerge do mundo da ficção nos 

inícios do século XIX, em Frankenstein or the Modern Prometheus, quando Mary 

Shelley (1797-1851) nos conta a história de um homem que cumpre este desejo de criar 

e dar vida a uma forma humana. 

Este romance surge do desafio de escrever uma história de fantasmas, com o 

qual Mary Shelley aspirava despertar nos leitores os mais misteriosos medos da 

natureza humana (Shelley, 1818: 8). Reflectindo as teorias e especulações científicas da 

época sobre os princípios da vida, a ideia de a electricidade como a “chama da vida”, e 

experiências levadas a cabo consistindo em electrificar a matéria inerte, Mary Shelley 

escreve a história de Victor Frankenstein e do seu monstro. 

Frankenstein era um jovem cientista apaixonado pelo conhecimento e obcecado 

em descobrir as causas do mundo. As suas ambições levam-no a desvendar o mistério 

da vida e o seu trabalho só poderia culminar num último grande objectivo: criar um ser 

dotado de vida. Mergulhado num completo isolamento e na sua própria insanidade, 

construindo com pedaços de corpos humanos, peça a peça a sua obra, Frankenstein 

finalmente cria uma hedionda criatura que lhe provoca uma repulsa insuportável desde o 

instante em que ela abre os olhos. 

A criatura a quem nunca foi concedida uma identidade ou um nome, sendo na 

sua miserável existência apenas o monstro, o demónio, o inimigo, era dotada de 

consciência. Sofrendo a rejeição do seu criador, que lhe nega ainda o único desejo de 

lhe ser concedida uma fêmea da mesma espécie, o monstro cumpre a sua vingança 

causando a morte, um por um, de todos os familiares de Frankenstein. A história chega 

ao seu desenlace quando, levando à morte o seu criador, o monstro acaba por se 

suicidar. 

A história de Frankenstein e do seu monstro é mais do que um aviso dos males e 

perigos que o conhecimento científico poderá trazer. O monstro, longe de ser o mal 

encarnado, era de facto, capaz de sentimentos e emoções, tanto, se não mais que o seu 

criador. Era sensível à beleza das formas, à música e ao canto dos pássaros, era capaz de 

                                                 
4 «both art and science are expressions of a common intellectual curiosity – the profound human desire to know things, which often 
starts with the possibility of envisioning and therefore of making a picture of them.» (Arnold, 2000: 68). 



9 

 

compaixão, ódio e remorso. Como os replicantes de Blade Runner que, pelas palavras 

do seu criador, eram feitos para ser “mais humanos que o humano”
5
. 

O monstro foi criado para ser uma representação do homem, não de qualquer 

homem mas do próprio Frankenstein. O criador e a sua criatura caminham ao longo da 

história para a terrível e destinada união, ambos desenvolvem sentimentos de ódio e 

vingança um pelo outro e perseguem-se mutuamente, ambos vêm a aquisição de 

conhecimento como a causa da sua desgraça, acabando por morrer nas mesmas 

circunstâncias
6
. 

O seu desejo era criar um ser que não só fosse seu semelhante, mas cuja forma 

superasse as suas qualidades, dando-lhe uma estrutura física gigantesca e mais forte. Por 

isso escolheu entre corpos mortos as várias partes para o fazer belo. Frankenstein criou 

um reflexo, um duplo de si próprio, não podendo suportar o horrível resultado do seu 

trabalho.  

Mary Shelley inspirou-se no contexto moderno da ciência e das suas aspirações 

para criar a história de Frankenstein, a figura de um cientista que, tal como o pintor 

Zeuxis (séc. 5 a.C.), para criar a sua obra-prima, escolheu, de entre vários corpos, o que 

neles havia de mais belo, para que, juntos, formassem um todo da mais admirável 

beleza. Conta-se que, perante a tarefa de representar Helena de Tróia para o templo da 

deusa Hera, na cidade de Crotona, Zeuxis terá pedido que lhe trouxessem as jovens mais 

belas da cidade, para que, a verdadeira beleza passasse dos corpos vivos para o quadro 

mudo. Entre as várias jovens ele escolheu cinco, pois um só modelo não seria suficiente 

para completar a tarefa, visto que, a natureza não terá dotado de tamanha perfeição 

todos os detalhes de um só corpo (Cícero, c. 85 a.C.: 143)
7
. 

O que há de semelhante nestas duas histórias é o facto de, um artista e um 

cientista usarem o mesmo processo para criar a beleza; porém, Zeuxis transpõe a beleza 

dos corpos vivos para a pintura, e, inversamente, Frankenstein faz dos corpos mortos 

um modelo vivo. É curioso que a representação conserve a beleza das várias partes e 

consiga assim um modelo ainda mais belo que os originais, enquanto que o modelo vivo 

não tenha conseguido conservar a beleza presente nos corpos cujas partes o 

compuseram. 

 

                                                 
5 Citado do filme Blade Runner (21‟44‟‟). 
6 Como nota M. K. Joseph, ironicamente o monstro a quem nunca foi concedido um nome, como imagem de cultura popular 

assumiu o nome do seu criador (Joseph, 1969: xv). 
7 A história de Zeuxis é contada por Cícero (106-43 a.C.), No seu De inventione, (Cícero, c. 85 a.C.: 142-144), e também por Plínio, 
o Velho (23-79 d.C.), na Naturalis Historiæ (Plínio, 77 d.C.: 307-311). 
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2.2 – A obsessão como experiência. 

A Zed & Two Noughts 

 

Perante o desejo de nos conhecermos a nós próprios, utilizamos a informação e o 

conhecimento a que nos é possível aceder, julgando do ponto de vista pessoal do qual 

observamos o mundo que nos rodeia. Se a imagem no espelho nunca é suficiente, 

tentamos encontrar a resposta no que nos é semelhante, procuramos pistas, pontos 

comuns, comparações e analogias, como se a existência fosse um grande quebra-

cabeças. 

É neste quebra-cabeças que as duas personagens do filme A Zed & Two Noughts, 

Oliver e Oswald, são de repente envolvidas. Os dois zoólogos, que são irmãos, perdem 

as respectivas mulheres num bizarro acidente, quando o automóvel onde viajavam 

embate violentamente contra um cisne. Tomados pela insuportável dor da morte, são 

incapazes de continuar a viver segundo outro propósito que não seja o de encontrar uma 

explicação lógica para o que aconteceu. 

O autor do filme, Peter Greenaway (1942-), diz que a maioria dos filmes começa 

com um título
8
 e neste, em particular, o nosso envolvimento enquanto espectadores não 

só começa com o título, como ele contém metaforicamente todo o filme e a relação que 

vamos estabelecer com ele. A Zed & Two Noughts (que pode ser traduzido como Um Z 

e Dois Zeros ou Um Z e Dois Ós), um título ambíguo, que é geralmente reduzido a 

ZOO, é a primeira peça do puzzle, ou melhor, o primeiro puzzle dentro do grande 

quebra-cabeças que é o filme. 

O título começa por se referir a um jardim zoológico, local de trabalho dos dois 

irmãos. É neste particular ambiente, um microcosmo da natureza, que se desenvolve a 

história, sendo também neste local que se dá o trágico acidente que mata as mulheres 

dos zoólogos. 

Na sua incessante busca por respostas, Oliver começa por recolher pedaços de 

vidro partido que resultaram do acidente e por recortar e examinar repetidamente 

fragmentos das notícias de jornal que o relatam. Oswald, por sua vez, começa a 

documentar fotograficamente o processo de decomposição de uma maçã que recolhe da 

cabeceira de Hospital de Alba, a causadora do acidente e a única a sobreviver. Ambos 

iniciam também uma pesquisa sobre o início da vida e a história da evolução, 

                                                 
8 Citado do Comentário do Realizador (00‟05‟‟) incluído na edição em Dvd do filme A Zed & Two Noughts. 
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observando-a através de um documentário intitulado Life on Earth, de David 

Attenborough (1926-). 

Como em todos os filmes de Greenaway, construídos segundo diversas 

estruturas que ordenam o desenvolvimento do enredo, ZOO funciona segundo as 

seguintes estruturas: o alfabeto e o número 8. Examinando o desdobramento de 

significados do título, começamos com o Z, a última letra do alfabeto e também a 

primeira letra para o algarismo zero, comportando a noção de início e fim. Z é também a 

primeira letra da palavra Zebra, um animal constantemente referido e fortemente 

presente na rede de simbologias que se constroem ao longo do filme, e o sujeito da 

absurda e irresolúvel questão, «A zebra é um animal branco com riscas pretas ou um 

animal preto com riscas brancas?».
9
 

De seguida temos os dois Zeros, ou os dois Ós, que são as primeiras letras dos 

nomes Oliver e Oswald. Os dois irmãos representam também dois Zeros, pelas 

circunstâncias em que se encontram: nada perante as leis da vida e da morte. 

O número 8 está presente na estrutura do documentário Life on Earth, que se 

desenvolve em oito fases, representando oito ciclos de evolução da vida na terra. Estes 

oito ciclos são também a estrutura segundo a qual se desenvolve A Zed & Two 

Noughts
10

. 

Enquanto tentam encontrar as razões que levaram à morte das suas mulheres, os 

dois irmãos vão perdendo a razão. Ambos procuram saber algo de Alba, questionando-a 

acerca de detalhes aparentemente irrelevantes do acidente, obcecados por encontrar, 

recolher e analisar todas as possíveis pistas, factos, provas físicas que com ele estão 

relacionadas. Oliver acaba por, num acto de loucura, engolir os pedaços de vidro, 

enquanto Oswald, sabendo através de Alba que a sua mulher havia comprado camarões 

no dia da sua morte, resolve fazer mais uma experiência e documenta a decomposição 

de camarões. 

Esta experiência representa assim o segundo ciclo de evolução do filme, sendo 

que o primeiro é representado por uma maçã. Aqui apresentam-se as duas grandes 

mitologias do filme, a maçã refere-se a Adão e Eva, o início da vida segundo o Génesis. 

Os camarões, primeiros animais a integrar na série de experiências, sendo animais 

marinhos e invertebrados, ilustram as primeiras situações de vida na terra, invocando 

                                                 
9«A zebra is an white animal with black stripes or a black animal with white stripes?». Citado do Comentário do Realizador 

(01‟24‟‟) incluído na edição em Dvd do filme A Zed & Two Noughts. 
10 Na infinidade de jogos de associação entre palavras, imagens e símbolos que o filme tenta produzir; o número 8, se alterarmos o 
seu sentido vertical para horizontal, pode ser lido novamente como os dois Ós ou os dois Zeros ou, transforma-se no próprio 

símbolo de infinito (∞). 
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Darwin e a teoria da evolução das espécies. Os irmãos procuram respostas tanto no 

Génesis, quanto em Darwin (1809-1882), dois possíveis sistemas de relação com a 

morte, ambos questionados no filme, ambos declarados como mito e revelando-se 

ineficazes no que respeita a oferecer uma explicação satisfatória para a morte. Religião 

e Ciência não são mais do que ficção, oferecem apenas histórias que são versões da 

realidade. «Darwin era um bom contador de histórias»
11

, diz a personagem Van Hoyten. 

De acordo com a continuidade da evolução, a terceira experiência entra na era 

dos peixes, e aqui os exemplares escolhidos resultam mais uma vez do confronto entre 

as duas mitologias, dois peixes-anjo em oposição a Adão e Eva, que remetendo também 

para uma outra relação simbólica, são colocados frente a frente, como uma imagem 

espelhada. 

Desde o início do filme os dois irmãos embarcam numa viajem de auto-

descoberta que resulta gradualmente na sua aproximação, um espelha a dor do outro, 

mais evidente ainda para o espectador no momento em que é revelado que eles são 

afinal não só irmãos, mas irmãos gémeos. O filme está impregnado de toda esta ideia de 

simetria e dualidade, leis da natureza, das quais o nosso próprio corpo é testemunha, são 

reforçadas por mais esta revelação. 

O ideal de simetria e harmonia da natureza é também encarnado pela 

personagem feminina, Alba, centro da relação entre os gémeos que acabam por se 

envolver com ela, e que, começa por quebrar este ideal pois possui apenas uma perna. 

Por sua vez Alba é vítima da obsessão de uma outra personagem, Van Meegeren, um 

duvidoso médico que realiza experiências com seres humanos com o fim de recriar os 

famosos quadros de Vermeer (1632-1675), e vê nela as qualidades das mulheres que 

habitam a obra do pintor pois as suas pernas nunca são vistas. Para voltar a cumprir o 

ideal de simetria e por perversidade de Van Meegeren, Alba acaba por perder a outra 

perna, o que a tornaria assim mais parecida com uma mulher de Vermeer. O corpo de 

Alba é mutilado a fim de se tornar parecido com uma obra de arte, ou seja, o corpo real 

é submetido às leis da representação. No centro da trama e das obsessões tanto dos 

gémeos quanto do médico Alba torna-se simultaneamente uma vítima da ciência e da 

arte. 

As experiências de Oliver e Oswald evoluem, de acordo com a evolução de 

complexidade da vida na terra; na sua obsessão por analisar a forma como a morte 

afecta os corpos desde o início da vida, os objectos de estudo são cada vez mais 

                                                 
11 «Darwin was a good story-teller». Citado do filme A Zed & Two Noughts (30‟58‟‟). 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=128E853O46808.276100&profile=ba&uri=search=SL%7E%21Vermeer,%20Jan,%201632-1675&term=Vermeer,%20Jan,%201632-1675&aspect=basic_search&menu=search&source=%7E%21fcgbga
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complexos. Abandonando a vida no mar, os irmãos partem para a análise da 

decomposição dos répteis, os conquistadores da terra, representados por um crocodilo, 

seguindo-se as aves, através de um cisne, um cão que inicia a classe dos mamíferos, a 

seguir, uma zebra. Na sua série de estudos, onde cada animal jaz num palco e o disparar 

sucessivo das câmaras conta o tempo que leva a decomposição, no seu laboratório, os 

cientistas constroem um cenário da morte, uma representação física da sua evolução, 

documentada pacientemente segundo a segundo. 

A aproximação dos gémeos acompanha a evolução das suas experiências. Eles 

vão ficando cada vez mais próximos um do outro até ao momento em que nos é 

revelado que são gémeos siameses separados à nascença, e que, como resultado da dor 

que partilham e do processo de auto-conhecimento que atravessam, desejam unir-se 

outra vez. Confrontados com o que a vida lhes reservou, os gémeos encontram uma 

solução que contraria a lógica da selecção natural, uma vez que, voltando a estar unidos, 

representariam uma anomalia da natureza. 

Os gémeos siameses Oliver e Oswald, vendo o desejo de se reunirem impossível 

de concretizar, caminham para o culminar inevitável de serem eles próprios o objecto 

das suas experiências, com a esperança de talvez alguém vir a analisar o resultado e 

chegar à conclusão que eles não conseguiram encontrar. A possibilidade desta 

experiência levar a alguma espécie de conclusão, é um dado que permanece 

desconhecido, graças aos caracóis, os animais hermafroditas responsáveis por limpar os 

resíduos do mundo, que invadem o cenário, destruindo o sistema que produziria o 

documento, e impossibilitando a continuidade do estudo. 

O último filme visto por Oliver e Oswald, é a decomposição da zebra, o animal 

que transporta consigo as próprias grades e símbolo das perguntas que a teoria da 

evolução das espécies não consegue responder. ZOO é uma prisão para animais como é 

uma prisão para humanos: como espectadores somos colocados numa posição 

semelhante à de Oliver e Oswald, presos nas grades de um mundo confundido com uma 

ficção de um zoológico. Como zoólogos eles estudam o comportamento animal; face à 

morte das suas mulheres eles tornam-se obcecados em observar a forma como a morte 

afecta os corpos dos animais. Em A Zed & Two Noughts, podemos observar a forma 

como a morte afecta os seres humanos, «Neste laboratório, se tiverem sorte, talvez seja 

possível ver como a morte se manifesta»
12

. 

                                                 
12 «In this laboratory, if you are fortunate, it may be possible to see how death behaves». Citado do trailer (00‟07‟‟) incluído na 
edição em Dvd do filme A Zed & Two Noughts. 
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Para estudar o corpo, a ciência invade-o e age sempre no sentido de salvaguardar 

a prova, de o conservar. No teatro anatómico a performance acontece sobre o corpo 

morto que é alvo de uma invasão, enquanto que, nas experiências dos gémeos o corpo 

morto é o performer em palco, que sofre uma implosão. O estudo consiste em observar 

o desaparecimento do seu objecto e, se o objecto de estudo está destinado a desaparecer, 

podemos apenas contar com a sua representação. 

Se as nossas expectativas são destruídas no final do filme, não é por Oliver e 

Oswald não conseguirem encontrar as respostas que procuravam com a sua última 

experiência, mas, sim, porque não conseguem produzir dela uma imagem. 
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3. A ficção na colecção 

3.1 - O coleccionador 

 

Um museu é o espaço onde a história é contada por objectos. Para além do 

conhecimento ou das qualidades formais que os objectos nos podem oferecer, é 

esperado de um museu que este recrie para nós o que, de outra forma, nos é impossível 

ver. Os objectos são provas reais, mas mais do que documentos, eles foram 

participantes de uma realidade passada. As colecções de objectos reconstroem 

visualmente o contexto do “acontecimento real”. 

Se as funções das colecções de museus são aparentemente claras, o mesmo não 

acontece com as colecções privadas
13

. Como instituição que tem por missão conservar 

os objectos do passado, presumimos que o material contido num museu seja importante, 

valioso e por vezes único, dotado de interesse histórico ou científico. O que pode 

também ser verdade para uma colecção privada, e aqui podemos assumir que a função 

seria a mesma, estabelecendo apenas a distinção óbvia: que uma colecção de museu é 

criada para o consumo público e a relação do observador com esta será necessariamente 

mais distante e impessoal, enquanto que a colecção privada serve apenas os desejos de 

quem a possui. Mais difícil seria aplicar a mesma lógica funcional a uma colecção que, 

e há muitas, é composta por materiais que para além de não terem um valor monetário 

significativo, não aparentam nenhum interesse de natureza histórica ou científica, 

chegando mesmo a ser considerados objectos vulgares. 

Krzysztof Pomian (1934-) definiu como função essencial da colecção a 

qualidade de estabelecer uma ligação entre o mundo visível e o invisível, entendendo 

por invisível algo que espacial e temporalmente se situa no longínquo, no desconhecido, 

ou até mesmo para além de qualquer espaço físico ou fora de qualquer fluxo temporal, 

opondo por vezes à materialidade característica do mundo visível uma «espécie de anti-

materialidade pura» (Pomian, 1984: 66). Podemos também considerar invisível o 

mundo interior do sujeito, o mundo das sensações, pensamentos e fantasias. Talvez seja 

pela necessidade de negar esta anti-materialidade própria do nosso mundo interior que 

precisamos dos objectos, dado que eles dão corpo a algo que é nosso mas que não 

conseguimos ver. 

É através do nosso corpo que construímos uma relação com a realidade exterior. 

Desde a infância aprendemos a demonstrar fisicamente ideias e sentimentos, 

                                                 
13 Entendendo-se aqui por colecção privada, a que é adquirida para uso pessoal sem vista a exposição pública. 
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aprendemos a interagir com o que nos rodeia, mas aprendemos também que a superfície 

do corpo é o nosso limite. Temos a necessidade de corporalizar o que somos e de o 

transpor para fora de nós, para o visível e tangível. Os objectos oferecem-nos a sua 

materialidade, partilham o mundo físico connosco e portanto são meios de nos 

relacionarmos com ele, sendo a colecção uma das infinitas relações que com ele 

podemos estabelecer. Os objectos são um meio de construirmos um mundo à nossa 

imagem: porque nós os escolhemos, eles revelam os nossos gostos e interesses. 

O processo de selecção de um objecto implica sempre a sua transformação. No 

momento de escolha, o objecto é transportado do contexto do qual faz parte para o 

contexto da colecção, ocorrendo neste processo um transporte de significados. O 

objecto como unidade separada adquire a função de representar o todo, transportando 

consigo um significado próprio que vai ser inserido na colecção e assim criar relações 

com uma nova família de significados. 

Um coleccionador é alguém que levou mais longe este desejo de criar um 

universo privado. A sua colecção é uma realidade íntima, minuciosamente construída ao 

longo do tempo, onde ele e os objectos vivem segundo uma ordem e um jogo de regras 

estabelecidas onde cada objecto desempenha um papel e tem uma história própria que 

se confunde com a história do coleccionador. Como Utz e o seu mundo de porcelanas: 

«E, enquanto Utz examinava a estatueta à luz da vela, compreendi, de repente, que o 

tinha julgado mal; que também ele dançava; que, para ele, este mundo de pequenas 

figuras era o mundo real.» (Chatwin, 1988: 95). 

O objecto está imbuído de uma história que começou na maioria das vezes muito 

antes do coleccionador o encontrar. Ele mantém uma ligação com um tempo, 

personagens ou acontecimentos, ele é testemunha de uma realidade que pode oscilar 

entre a verdade e a ficção, é indiferente, porque é o coleccionador que estabelece as 

regras, que dota o objecto de vida e de valor. A relação com os objectos é uma relação 

de profunda afeição, mas também uma relação de poder e domínio; o detentor precisa 

dos objectos como provas, memórias físicas de um passado e os objectos precisam de 

um detentor para validar a sua história, caso contrário são desprovidos de sentido. 

O coleccionismo significa para o coleccionador, mais do que uma actividade 

lúdica, uma obsessão que se manifesta através de uma realização estética; o objecto 

substitui a verdadeira essência da obsessão, seja ela qual for. Trata-se da incorporação 

de um interesse, dirigido para as qualidades formais dos objectos e experienciado pelo 

desejo e admiração que sobre eles se projecta. 
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O coleccionador é um indivíduo tomado pelo passado e por um sentimento de 

poder e controlo. O tempo é um elemento inseparável da colecção e os objectos têm a 

capacidade de estabelecer uma ligação física entre o passado e o presente. Há o tempo 

em que a colecção surgiu ou começou a tomar forma, talvez ainda antes do acto de 

coleccionar ser consciente, o momento em que um ou outro objecto foi adquirido e o 

tempo que passou desde então. O coleccionador vê a sua colecção crescer, conta os anos 

e os elementos, o tempo serve como uma medida para a colecção assim como os 

objectos servem como uma medida para o tempo. 

Este tempo não é de forma alguma um tempo linear, a presença constante e 

elementar do tempo na colecção é ambígua. O período de vida de um objecto, 

principalmente de um objecto de colecção com os cuidados e atenção que recebe, pode 

ser e na maioria das vezes é, muito superior ao nosso, «Disse algures que o rosto de Utz 

tinha uma “textura cerosa”, mas, agora, à luz da vela, a sua textura parecia cera 

derretida. Reparei na delicadeza perene das damas de Dresden. As coisas, pensei, são 

mais resistentes do que as pessoas. As coisas, pensei, são espelho imutável no qual nos 

vemos desintegrar. Nada nos envelhece mais do que uma colecção de objectos de arte.» 

(Chatwin, 1988: 94). As colecções falam da passagem do tempo, mas existem numa 

temporalidade diferente do mundo exterior, como se passado e presente fossem 

simultâneos. 

Coleccionar é uma forma de moldar o tempo, de construir um passado, do qual 

os objectos são testemunhas, provas físicas que têm a capacidade de lhe conferir 

autenticidade. O coleccionador é também, sempre, um coleccionador de memórias. 

O espaço da colecção, onde a história e o tempo estão cristalizados, é o espaço 

que o coleccionador controla. Nas características do espaço não há qualquer tipo de 

regras a não ser as definidas pelo coleccionador, as colecções podem estar instaladas em 

espaços de enorme escala, ou pequenos e confinados, podem estar deliberadamente 

expostas ao olhar ou algures num local subtil ou escondido. Podem demonstrar uma 

ordem rigorosa ou não aparentar qualquer tipo de ordem. Em todos os casos existe uma 

decisão e um propósito. O coleccionador sabe sempre onde um objecto foi colocado, a 

ordem faz parte da sua obsessão de controlar. O exemplo que melhor demonstra visual e 

materialmente este sentimento de poder é o do coleccionador de miniaturas. O seu 

mundo não só é um mundo privado e íntimo como é uma realidade criada em miniatura. 

Um mundo “real” onde os objectos cabem na palma da mão. 



18 

 

O espaço não é apenas o suporte para os objectos, é mais um elemento 

indissociável da colecção. À medida que a colecção cresce, é como se se propagasse 

pelo suporte que a contém, construir e ordenar os objectos através do espaço é inscrever 

a narrativa da colecção no espaço, formando o que hoje podemos chamar instalação. 

Um espaço de colecção é um espaço de mistérios onde um estranho pode entrar e 

observá-lo mas não tendo a totalidade das ferramentas necessárias para o decifrar. 

Possuindo a colecção uma narrativa própria, há que considerar inevitavelmente 

uma conclusão, isto é, o momento em que a colecção se completa. Aqui deparamo-nos, 

provavelmente, com o mais importante elemento da colecção, o objecto que falta. A 

ausência é essencial para a colecção pois assegura a continuidade do universo íntimo 

criado pelo coleccionador. Como diz Baudrillard (1929-2007), a presença do último 

objecto só poderia significar a morte do sujeito (Baudrillard, 1968: 100)
14

. Não 

completar a colecção é então perpetuar o ciclo que se repete em cada objecto adquirido, 

sendo esta a razão pela qual as colecções não podem ter fim.  

 

3.2 - Espaços de colecção 

 

Para explorar o que se entende por processo de materialização do mundo 

imaginário do coleccionador e analisar a relação entre o sujeito, a sua colecção e o 

espaço que os abriga, é essencial observar os melhores espaços de colecção que a 

história nos oferece, começando pelos mais intrigantes e impossíveis de ser 

contemplados, os palácios da memória. 

Estes misteriosos edifícios que não conheciam uma existência física, eram o 

resultado de um exercício mental para construir uma memória visual. A mnemónica ou 

a arte da memória é uma técnica de retórica inventada na antiguidade clássica e utilizada 

para treinar e desenvolver a memória, uma das condições essenciais para o bom orador. 

O domínio desta técnica permitia ao orador guardar uma vasta e ordenada quantidade de 

informação na memória de modo a poder em qualquer altura refazer o seu discurso 

eloquentemente.  

O processo começa com a selecção de um suporte que serve para estabelecer a 

ordem da informação. Este deve ser composto por uma série de lugares, sendo o modelo 

mais comum, encontrado nos exemplos descritos e o mais frequentemente utilizado, o 

                                                 
14 Segundo Baudrillard o homem que colecciona multiplica-se/duplica-se indefinidamente para além da morte, por incluir a morte na 
série e no ciclo da colecção (Baudrillard, 2006: 105). 
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suporte arquitectónico, um modelo eficaz, que pela variedade de divisões permite 

formar um boa sequência de espaços mnemónicos. Quando a série de espaços e a sua 

ordem estão inequivocamente gravados na memória, a primeira fase do exercício está 

concluída. Em seguida, para fixar o discurso no espaço, o exercício consiste em criar 

imagens que representem as ideias e argumentos e arrumá-los nesse espaço, para que 

preservem a ordem do discurso e formem visualmente o raciocínio completo. 

Dentro deste edifício, o orador percorre mentalmente as várias divisões do 

espaço e enquanto observa as imagens é capaz de reproduzir oralmente o seu discurso 

numa experiência sinestésica, em que os estímulos visuais trazem as palavras à 

memória, como se estivesse a ler o espaço. A estrutura permite-lhe iniciar a leitura em 

qualquer ponto ou voltar atrás, movendo-se através do espaço, deslocando-se de uma 

divisão para outra, porque a ordem do espaço conserva a ordem do discurso. 

A construção de uma memória visual é um processo complexo que exigia o 

estudo da melhor fórmula a adoptar e empenho em aplicá-la com a maior precisão e, 

embora dependesse em muito do quão longe a imaginação pode chegar, era necessário 

aprender alguns enunciados para a construir com sucesso. Os exemplos que a seguir se 

apresentam são baseados na compilação de textos intitulada Ad Herennium (c. 86-82 

a.C.), da autoria de um professor de retórica cujo nome é desconhecido, (Yates, 1966: 

20-27). 

São definidas regras para os espaços e regras para as imagens: o edifício a fixar 

na memória pode ser tanto inspirado num modelo real como imaginário. Deve situar-se 

algures num local solitário. Os espaços contidos na série não devem ser demasiado 

semelhantes entre si, pois isso provocaria confusão na ordem estabelecida, que deve 

ainda ser assegurada através da colocação de marcas que identifiquem o número de 

sequência em cada cinco espaços. A lista de regras oferece uma descrição dos espaços 

de forma precisa, chegando mesmo a aconselhar detalhes como as dimensões mais 

apropriadas e a intensidade luminosa do espaço. 

Concluído o enunciado para os espaços seguem-se as regras para formar as 

imagens do que se pretende recordar e este enunciado demonstra-se ainda mais 

surpreendente. As imagens podem apresentar-se como formas, marcas e simulacros. 

Segundo a descrição podemos concluir que as formas e as marcas seriam imagens 

menos complexas que funcionariam como signos para transmitir a informação de forma 

simples e imediata, tal como as marcas numéricas. O autor de Ad Herennium começa 

por salientar que a própria natureza impele-nos a recordar o que é especial, raro e 
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estranho e a esquecer o comum presente no dia a dia. Então para criar imagens que 

permaneçam vivas na memória devemos certamente fugir de tudo o que é usual e 

procurar algo capaz de despertar emoções, investir as nossas imagens de efeitos 

dramáticos.  

Se queremos fixar na memória uma situação específica que envolva alguém em 

particular, construímos a imagem no nosso espaço mnemónico, começando por colocar 

no cenário a pessoa em causa. Se esta não nos for familiar então devemos escolher 

alguém que conhecemos para a representar. O cenário deve ser preenchido com objectos 

que representem os restantes detalhes da situação, como por exemplo, um copo que 

pode significar envenenamento. 

Esta arte a que Yates (1899-1981) chama a arte invisível (Yates, 1966: 32), não 

era apenas sobre memorizar um discurso, mas sobre representá-lo, usando a memória 

como arquivo e como teatro. Se pensarmos em nós como o estudante de retórica, vemo-

nos subitamente a percorrer este palácio imaginário, o nosso teatro privado, povoado 

com as mais estranhas imagens, figuras e objectos que são os personagens a representar 

para nós aquilo que queremos guardar na memória. 

Abandonando as colecções do imaginário e reflectindo agora sobre um espaço 

concreto, avançamos no tempo para o que foi muitas vezes designado o “teatro do 

mundo”, o gabinete de curiosidades. Este ideal de colecção desenvolvido durante o 

Renascimento procurava, mais do que um acumular de objectos, a concepção de um 

espaço que fosse uma representação visual e material do pensamento da época. 

Os objectos que povoaram os gabinetes de curiosidades, eram pelo menos até ao 

século XIV, considerados objectos vulgares. Para o homem do Renascimento que aspira 

à “descoberta do mundo” e à aquisição de um saber resultante da observação do real, 

estes objectos transportam um significado, são vestígios do desconhecido: antiguidades 

que remontam ao passado, curiosidades sobre as sociedades e culturas de outros países, 

que as viagens e expedições a lugares longínquos dão a conhecer. Os gabinetes dos 

estudiosos, onde o saber tomava lugar por meio das obras literárias, começaram a ser 

invadidos por todos estes objectos que agora adquirem o estatuto de objectos de estudo, 

sendo exemplos gráficos e materiais que vêm complementar o conhecimento teórico. 

As colecções eram constituídas por infinitas curiosidades, todo o tipo de 

antiguidades, artefactos, esculturas, espécimes naturais como pedras e animais 

empalhados, instrumentos astronómicos e musicais, não esquecendo livros, gravuras e 

desenhos; todos os materiais alguma vez criados pela natureza, ciência ou arte eram 
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bem vindos ao gabinete, instituído como espaço de trabalho e como câmara de 

conhecimento. 

O mais ínfimo elemento tinha o seu lugar certo no gabinete, assim como o teria 

no universo; este e todos os outros elementos estavam articulados no espaço de modo a 

construir esta metáfora visual. A composição espacial negava a categorização em favor 

de uma relação entre os vários elementos: objectos da natureza, da arte e da ciência 

estariam dispostos de forma a dialogar entre si formando um discurso harmonioso que 

convidava à leitura e interpretação do espectador. 

O gabinete é um microcosmo onde cada objecto é um fragmento de um mundo 

maior, que contém o sentido simbólico do todo. Conchas e animais marinhos a 

representar o oceano, uma pedra ou uma planta para simbolizar a terra e instrumentos 

astronómicos sugerindo a presença do espaço celestial, todos os elementos estão 

representados compondo uma alegoria à criação. 

Neste espaço o que é coleccionado é a natureza e o homem; a ordem da colecção 

constrói visualmente a história da existência, contada na primeira pessoa. O gabinete de 

curiosidades é uma maqueta do universo à escala do homem, o pequeno modelo privado 

do coleccionador.  

 

3.3 – Os arquivos pessoais 

“Annette Messager, Artiste” e “Annette Messager, Coleccionneuse” 

 

Annette Messager (1943-), a quem um antigo professor chamou “a 

coleccionadora de colecções” (Messager, 2002: 114), gerou um mundo imaginário 

repleto de criaturas e personagens fantásticas. Ao longo dos vários anos em que 

desenvolve a sua obra, a artista tem vindo a contar a história deste mundo através de 

escritos, recortes, fotografias, desenhos e instalações que compõem cenários imersivos. 

Como se de repente mergulhássemos num grande livro. 

Desde o início da sua actividade artística, Annette Messager demonstrou um 

interesse pelo íntimo e familiar que se reflecte tanto no resultado como no próprio 

processo. O trabalho surge e constrói-se na intimidade do espaço que habita, a casa 

proporciona os elementos necessários ao processo criativo, materiais como lã, tecidos, 

revistas e jornais, que facilmente se encontram ou circulam no ambiente doméstico são 

absorvidos pela prática artística. A casa proporciona também a sensação de isolamento, 

que permite que os rituais privados do dia a dia se confundam com os rituais de 
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trabalho. É neste espaço íntimo onde se concentram as actividades domésticas, a 

privacidade e o trabalho artístico, que Annette Messager se desdobra criando duas 

personagens que agora o habitam. 

Estas duas personagens são o ponto de partida de toda a obra: “Annette 

Messager, Artiste” e “Annette Messager, Coleccionneuse”. A história começa com a 

ficção de um distúrbio de múltipla personalidade que a artista encarna, dividindo o seu 

apartamento em dois habitáculos: no quarto vive a coleccionadora, e na sala/atelier a 

artista. Destes espaços surgem então vários trabalhos desenvolvidos durante a década de 

70 do século XX. 

No quarto, Annette, a coleccionadora, dedica-se à recolha e classificação de 

recortes de revistas e jornais, cadernos de anotações, diários e fotografias que se 

instalam nas paredes e formam álbuns de colecção que se aglomeram no chão. No seu 

todo, os cinquenta e seis álbuns constituem uma grande colecção de imagens, 

pensamentos e frases soltas, tanto criadas como apropriadas, cada um deles utilizado 

como se fosse simultaneamente diário gráfico e diário de confidências. 

Os álbuns são diários pessoais abertos, deliberadamente expostos aos olhos de 

estranhos, quase num acto voluntário de violação de privacidade. Quando um diário é 

aberto, pode supor-se que desvenda algo de “verdade” ou, pelo menos tudo o que quem 

os possui não se atreveu a dizer em voz alta. Mas como qualquer colecção, esta revela o 

sujeito e ao mesmo tempo também o esconde. 

Alguns álbuns parecem demonstrar o cliché dos sonhos e preocupações de uma 

menina pequena, como o seu álbum de colecção nº 2 e 10, Les hommes que j’aime, les 

hommes que j’aime pas (1971) (Fig. 1), um catálogo composto por recortes de revistas e 

fotografias onde posam homens, aos quais Annette dedica um comentário na respectiva 

página. Mas em álbuns assinados pela mesma personagem, a coleccionadora, 

subitamente aparece um mundo nada inofensivo, como no álbum de colecção nº 3, Les 

Enfants aux yeux rayés (1971-72), uma série de fotografias de bebés e crianças 

pequenas a quem os olhos foram riscados. O olhar que surgiria em direcção ao 

observador é completamente apagado num acto de raiva, o sentimento maternal 

associado a estas imagens é pervertido. 

A suposta “verdade” é impossível de ver, sendo estes diários uma colecção de 

apropriações. A história que esta personagem conta de si própria é uma história falsa, 

não sendo sequer revelado quem ela é. Embora os documentos sejam apropriados e 

apresentem uma realidade inventada, isto não impede que o observador se sinta 
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desconfortável perante este imaginário, pelo contrário, torna a personagem por detrás 

dele ainda mais perversa e assustadora, transportando-nos para um mundo de infância 

mas revelando o seu lado de violência, maldade e loucura. 

Em simultâneo na sala, Annette, a artista, constrói um cenário mórbido que vem 

a converter-se na série Les pensionnaires (1971-72) (Fig. 2). Um dia, enquanto 

caminhava na rua, Messager encontrou um pardal morto caído no chão, que de imediato 

adquiriu um lugar no seu atelier. O pardal foi o primeiro elemento de uma colecção de 

pequenos animais, a ele se juntando outros pássaros embalsamados e alguns modelos 

feitos apenas de um aglomerado de penas.  

A recolha dos pássaros transforma-se num acto de adopção. A artista deita-os 

lado a lado sobre uma superfície vestidos com pequenos casacos de lã, fazendo-os 

representar Le repos des pensionnaires, submete-os ao castigo onde permanecem 

estendidos sobre barras em La punition des pensionnaires, mas permite-lhes também 

um momento lúdico, no qual eles usufruem dos seus brinquedos em La promenade des 

pensionnaires.  

Como se cuidasse de uma pequena colónia, Messager desempenha com os seus 

pássaros, rituais que nos remetem para um universo infantil, o descanso, a brincadeira, o 

castigo. Este universo é ao mesmo tempo amável e perturbador: se a estes pássaros é 

concedido um cuidado maternal, como o que uma criança dedica aos seus bonecos, 

dando-lhes vida e tornando-os quase um membro da família, por outro lado, eles não 

deixam de ser animais mortos transformados em bonecos de estimação. O que pode ser 

um acto de amor revela também um sentimento obsessivo traduzido na posse e no 

aprisionamento. 

Estas duas personagens partilham o universo comum do sonho corrompido pela 

doença. Embora à partida criadas a partir de uma separação, ambas as personalidades se 

contaminam mutuamente, as duas partilham uma obsessão resultante num fetichismo 

pelos objectos e, apesar de apenas uma delas reivindicar esse título, são as duas 

coleccionadoras. Durante o desenvolvimento da série dos álbuns dá-se ainda uma 

subdivisão em mais personagens, surgem trabalhos assinados por “Annette Messager, 

Femme pratique”, “Annette Messager, Truqueuse”, entre outros
15

. 

                                                 
15 À semelhança dos trabalhos assinados por collectionneuse e artiste, estes tomam também a forma de colecções e álbuns de 

desenhos, fotografias e recortes, mas, associados a diferentes ideias e rituais, abrem possibilidade à criação de diferentes 

personalidades: «Since I did a lot of cutting out, classifying and Reading of reviews, newspapers and magazines, I decided to call 
myself Annette Messager collectionneuse, femme pratique – that goes without saying, Annette Messager truqueuse, because we all 

inevitably play tricks in life and in art, and Annette Messager artiste because even if you are very shy and lacking in self-confidence, 

you still have to be very proud and pretentious to claim and want to be an artist.» Annette Messager em entrevista com Robert Storr 
(Messager, 2002: 97). 
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O trabalho de Messager, para além de constituir uma colecção de objectos, é 

uma colecção de personalidades/personagens que coleccionam objectos. Todas elas 

vivendo no grande livro de histórias que é a sua obra, e que, ao longo do tempo captura 

o observador para o seu enredo. 

Com a peça Chimères (1984), Messager traz à luz o elemento símbolo que se 

estende por toda a obra num jogo de palavras, o enredo, a rede, a teia. Após desenhar 

uma teia na parede, o espaço começa a ser invadido por fios, malhas, redes, que cobrem, 

ligam ou suspendem os elementos. Ao mesmo tempo surgem novas personagens 

representadas por bonecos de peluche, animais embalsamados ou híbridos. A teia, que é 

uma casa e simultaneamente uma armadilha, protege e aprisiona estas criaturas. A rede 

que as cobre, esconde e revela, as cordas suspendem-nas como marionetas paradas no 

tempo, mas parecendo por vezes prontas a despertar e ganhar movimento a qualquer 

instante. 

A teia torna-se também uma armadilha para o observador. Gradualmente os 

elementos apoderam-se totalmente do espaço de tal forma que o observador é engolido 

pelo ambiente construído, porque para a ver é obrigado a entrar nela sendo então 

capturado numa teia confundida com o enredo. 

É neste modelo que surge a estrutura que unifica todo o trabalho, presente nas 

exposições retrospectivas da artista que vem a acontecer desde 1995. Nas várias 

retrospectivas não existe a intenção de estabelecer qualquer ordem cronológica, mas sim 

uma comunhão num espaço que pretende ser atemporal, um diálogo entre as várias 

peças desde as mais antigas às mais recentes, oferecendo ao observador uma visão 

panorâmica sobre o trabalho que se constitui como uma gigantesca memória onde o 

observador é infiltrado. 

A retrospectiva é também o encontro entre todas as personagens criadas ao 

longo dos anos, onde os vários desdobramentos de personalidade de Annette Messager 

surgem em simultâneo. Os álbuns, diários e desenhos de “Annette Messager, 

Coleccionneuse”, “Annette Messager, Femme pratique”, “Annette Messager, 

Truqueuse”, formam um arquivo único no espaço La chambre secrète de la 

collectioneuse (Fig. 3). Este espaço embora incorporado no percurso da exposição está 

interdito ao espectador, que apenas acede a ele espreitando através de outras salas, onde 

outros trabalhos estão expostos. 

A câmara da coleccionadora é bloqueada preservando o secretismo da 

personagem e da colecção. Se outrora estes álbuns foram expostos sem qualquer pudor, 
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dentro da câmara são protegidos da presença e do olhar de estranhos, sendo o 

espectador obrigado a assumir-se como voyeur. O acto de exposição voluntária é 

substituído por um acto de protecção e encarceramento. Em todos os seus trabalhos, 

Annette brinca com contradições, o visto e o não visto, o que se mostra e o que se 

esconde. Em La chambre secrète de la collectioneuse, como em toda a obra da artista, é 

como estranhos que reconhecemos os elementos, porque o código que os revela se 

mantém secreto. 

No seu trabalho, Annette Messager fala não só acerca da sua memória pessoal, 

mas também sobre a memória humana, colectiva e individual. As várias identidades 

implícitas nos trabalhos de Messager nunca poderiam ser reveladas porque são 

identidades ficcionadas por meio da apropriação de outras identidades, e, por isso 

mesmo, podem pertencer não só à artista, como também a qualquer um. 

Na sua peça Pénétration (1993-94) (Fig. 4), até a sugestão de possíveis 

identidades é apagada. Esta instalação consiste num espaço que é um palco do interior 

do corpo, um cenário visceral onde o observador passeia por entre órgãos pendurados 

por cordas no tecto, caindo em direcção ao chão. Corações, intestinos, fígados são feitos 

de espuma e tecido colorido, em forma de brinquedo de peluche. A relação física do 

observador com a instalação é criada pela escala exagerada dos elementos, que se 

multiplicam pelas sombras que se projectam na parede. O ambiente age sobre o 

observador que vê a escala do seu corpo diminuída, podendo assim penetrar no interior 

deste corpo que é ao mesmo tempo familiar e desconhecido. O interior do corpo é um 

espaço abstracto, servindo como modelo para todos os indivíduos porque não refere 

nenhum em particular. Em Pénétration o observador oscila entre duas posições 

diferentes, a de estar no interior de um corpo anónimo e a de estar no interior do seu 

próprio corpo. 

 

Boutique Product of Chohreh Feyzdjou 

 

Chohreh Feyzdjou (1955-1996) é simultaneamente a autora e o objecto de 

trabalho presente na obra Boutique Product of Chohreh Feyzdjou (Fig. 5 e 6), uma 

instalação que a artista, produziu continuamente desde 1973 a 1993. A Boutique 

assemelha-se a um armazém ou a uma loja, onde a artista acumula objectos que lhe 

pertencem, incluindo trabalhos realizados anteriormente. 
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Dispostos em expositores, prateleiras, pendurados nas paredes ou amontoados, 

estão frascos, caixas e rolos que contêm os mais variados objectos: desde pequenas 

formas irreconhecíveis a trapos, telas e desenhos empacotados. Todos estão 

identificados por uma etiqueta onde se lê: «Product of Chohreh Feyzdjou». 

Boutique instala na galeria uma loja, onde Feydjou recolheu e conservou as 

memórias de uma vida e o seu trabalho artístico, reutilizado para se transformar em 

recordações arquivadas. Todos os trabalhos da artista, desde os mais antigos aos mais 

recentes, estão em Boutique, dentro de caixas, de frascos e rolos, literalmente 

transportando o passado de Feyzdjou para um arquivo de si própria. 

Durante os vinte anos da sua produção, Boutique, era um espaço de constante 

acumulação; o trabalho nunca foi visto da mesma forma duas vezes, nos vários 

momentos e locais em que foi exposto, a instalação era sempre diferente, a disposição 

dos expositores, suportes e caixas era alterada e novos objectos eram adicionados.  

O espaço tem uma ambiência sombria e um aspecto velho e sujo (por vezes parece 

quase queimado), dado pela substância escura, cera com pigmento negro que cobre todo 

o material da instalação. Esta ambiência, que evoca destruição e apagamento, é muitas 

vezes associada à sua história pessoal e interpretada como uma tradução da sua 

condição de exilada, por ser iraniana e viver em Paris, e como uma referência ao 

holocausto, pela sua descendência judaica, embora não exista neste sentido nenhuma 

declaração de intenções por parte da artista. 

Apesar desta aparência, tanto pela qualidade dos materiais, como pela substância 

que os cobre, existe uma forte tentativa de estabelecer ordem sobre o caos. Todas as 

peças, das maiores às mais pequenas, têm o seu lugar, e cada uma delas foi trabalhada 

ao mais ínfimo detalhe. Existe uma intenção naquilo que é mostrado e naquilo que é 

escondido, alguns objectos conseguimos reconhecer, outros estão parcialmente tapados 

pela cera ou pelos rótulos, e outros, completamente ocultos dentro das caixas. 

As caixas transmitem a ideia de viagem, remetendo para as viagens que a própria 

artista fez. Algumas das peças estão mesmo rotuladas com antigas moradas em Teerão e 

outras, mais recentes, em Paris. Segundo Feyzdjou, quando somos obrigados a viajar de 

um lugar para o outro, temos de carregar a nossa história, porque mais ninguém a pode 

partilhar, temos de transportar a nossa memória
16

. 

Todo o trabalho tem uma correspondência com números e datas: se por um lado, 

pode parecer uma objectificação, por outro lado, pode ser entendida como uma medida 

                                                 
16 Pennina Bartnett em entrevista com Gavin Jantjes (Jantjes, 1998: 125). 
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de conservação. Neste trabalho nada se pode perder e, de facto, nada se perde, como as 

suas pinturas desengradadas e rasgadas, obedecendo ao sentido da colecção, como 

relembra Pennina Barnett: «Chohreh era uma obsessiva coleccionadora do seu próprio 

trabalho»
17

. 

 A elaboração de um inventário vem também sublinhar a ideia de conservação da 

memória e identidade, o processo de identificação e catalogação – etiqueta: «Product of 

Chohreh Feyzdjou» – com a qual todos os objectos são marcados. Esta ideia é levada 

ainda mais longe nos catálogos das suas exposições individuais, nas quais a artista 

fotografa, um por um, todos os objectos que compõem a instalação. Cada um tem a sua 

referência de número e data (alguns têm mesmo duas datas, uma respeitante à altura em 

que foram feitos, e outra respeitante à altura em que foram reutilizados). O próprio 

catálogo é concebido como se fosse um arquivo de museu. 

A numeração e datação marcam um tempo específico, mas em Boutique é como se 

todo o tempo tivesse sido condensado; pelo seu aspecto não conseguimos distinguir os 

objectos mais antigos dos que foram feitos recentemente, todos aparentam o mesmo 

estado de deterioração e parecem pertencer a uma mesma época, ou seja, existem 

marcas temporais sem existir uma clara distinção temporal. 

Boutique Product of Chohreh Feyzdjou, é toda uma memória materializada no 

espaço, um arquivo da artista, do trabalho e de uma vida, a sua melhor e mais “real” 

biografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Pennina Bartnett em entrevista com Gavin Jantjes (Jantjes, 1998: 125). 
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4 - Laboratório 

4.1 – Laboratório (1), (2) e (3) 

 

As três instalações que compõem Laboratório consistem em três espaços distintos, 

que o observador é convidado a percorrer. As instalações são cenários de um ambiente 

privado no qual, ao entrar, o observador está necessariamente a invadir o espaço pessoal 

de outrem. É provocada no observador a sensação de que alguém habita este espaço 

como parte integrante da sua casa. 

Nos três espaços observa-se uma tarefa a ser levada a cabo, um estudo no seu 

decorrer que tem por objecto o corpo humano. 

Cada cenário centra-se numa peça de mobiliário. Sobre esta estão arrumados 

fragmentos do corpo humano, submetidos a um processo de análise que não é 

reconhecido pelo observador (os processos e materiais são ficcionados para evocar o 

método científico, não sendo no entanto construídos para recriar uma realidade 

científica, mas sim para construir um discurso utilizando uma “ficção de ciência”). 

A primeira instalação a ser realizada, Laboratório (1) (Fig. 7, 8 e 9), foi 

inicialmente pensada como uma só peça, dando mais tarde origem às duas seguintes. 

Para aceder a Laboratório (1) o observador é conduzido através da descida de uma 

escada em caracol, que o vai introduzindo numa penumbra que se acentua 

progressivamente, até que avista uma fresta de luz proveniente de uma porta dupla 

entreaberta. 

Ao abrir a porta, tem acesso ao que aparenta ser uma cave. No centro está situada 

uma mesa de sala de jantar, feita de madeira, rectangular e de grandes dimensões, que 

foi convertida em mesa de trabalho. Sobre a mesa está um candeeiro de latão que é a 

única fonte de luz, espalhando pela sala uma luminosidade suave e amarelada. O espaço 

é amplo o suficiente para permitir que o observador circule à volta da mesa e examine 

de perto cada um dos objectos. 

De um dos lados da mesa (no sentido do comprimento) estão moldes de várias 

partes da superfície do corpo
18

, dispostos de forma a compor um corpo inteiro, um 

híbrido, pois algumas partes pertencem a um corpo masculino e outras, a um corpo 

feminino. Estão também espalhados sobre a mesa, tesouras, agulhas e linhas, utilizados 

na realização dos moldes. 

                                                 
18 Os moldes foram realizados com ligaduras de gesso sobre o corpo de homens e mulheres. 
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Do outro lado da mesa, onde está colocada uma cadeira, estão dispostos vários 

frascos utilizados num processo de “filtragem de fluidos do corpo” do qual o resultado 

final é uma imagem que se fixa no fundo dos frascos
19

. Os frascos estão divididos em 

dois grupos distintos, que correspondem a duas fases do processo: uma representa o seu 

início, no qual os frascos ainda contêm os líquidos e os filtros e, outra, o processo 

finalizado no qual se pode observar a imagem obtida no fundo dos frascos. Em algumas 

imagens podem reconhecer-se olhos ou o interior da boca, outras não são identificáveis. 

Sobre um banco junto à mesa estão também colocados três livros auxiliares ao estudo 

que decorre nesta sala.  

As duas instalações que se seguem não exigem um espaço fechado e cada uma das 

peças de mobiliário que integram são o único elemento presente nos respectivos 

espaços.  

Laboratório (2) (Fig. 10 e 11), é composta por uma secretária de madeira, que 

contém gavetas e compartimentos de arrumação, encostada a uma parede e também uma 

prateleira. 

Nesta peça, a personagem dedica-se à colecção de amostras de cabelo. Sobre a 

secretária encontram-se objectos que sustentam os fios de cabelo isolados, servindo de 

suporte à sua observação e análise. 

Por cima da secretária, e próximo da altura do olhar do observador, está uma 

prateleira suspensa na parede. Sobre esta, estão dispostas várias garrafas, todas de 

diferentes formas e tamanhos, contendo cada uma, uma amostra de cabelo. As amostras 

são também todas diferentes e distinguíveis entre si. No espaço de parede que existe 

entre a secretária e a prateleira, do lado direito, está pregado um espelho redondo de 

braço extensível. O espelho está colocado de modo a reflectir o rosto do sujeito que se 

sentaria à secretária. 

Existem duas áreas distintas: a superfície da secretária onde se encontram 

dispostos os materiais e utensílios do estudo, é claramente a área de trabalho; a 

prateleira, onde se encontram as garrafas que contêm as amostras de cabelo, é usada 

como a base de dados do estudo, o arquivo onde se vão acumulando os exemplares que 

virão a ser alvo dos processos e experiências que decorrem na área de trabalho. 

Tal como na primeira instalação, a única iluminação é um candeeiro que se 

encontra na secretária que produz um foco de luz que se desvanece à medida que se 

                                                 
19 A imagem no fundo do frasco é conseguida através de um processo fotográfico alternativo. O lado positivo de uma Polaroid 

Transfer, quando mergulhado uns segundos em água quente e posteriormente em água fria, permite separar a emulsão do papel e 
coloca-la sobre um outro suporte. 
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espalha pela área circundante, projectando sombras dos vários objectos em todas as 

direcções, pela parede e pelo chão. 

Laboratório (3) (Fig. 12 e 13) é a última instalação, constituída por uma mesa-de-

cabeceira de madeira pintada de branco encostada à parede, situada próximo de um 

canto (deixando de intervalo entre a mesa-de-cabeceira e a parede um espaço suficiente 

para caber uma cama de solteiro). 

Sobre a mesa-de-cabeceira está um suporte para fotografias constituído por um pé 

de latão onde se encaixam seis molduras de vidro que em lugar de fotografias suportam 

pequenos rectângulos de vidro onde foram depositadas amostras de sangue. Perto do 

suporte estão colocados mais rectângulos de vidro uns sobre os outros, contendo 

também amostras de sangue e uma lupa. Estas amostras de sangue depositadas sobre 

pequenos suportes de vidro remetem para as lâminas usadas em análises e diagnósticos 

(porém de dimensões diferentes das lâminas de vidro originais), que hoje permitem 

extrair uma vasta quantidade de dados sobre um indivíduo, informação médica, 

genética, etc.  

Ao contrário do que acontece na colecção de cabelo, não existe uma área de 

trabalho nem base de dados distintas. As amostras encontram-se arrumadas sobre uma 

mesa-de-cabeceira e não há utensílios que sugiram algum tipo de trabalho sobre eles. Os 

objectos de colecção parecem não ter outra utilidade prática que não seja a sua 

observação. 

A iluminação é proveniente de um candeeiro sobre a mesa-de-cabeceira. A luz 

atravessa o suporte de fotografias projectando a sua sombra na parede. 

Nas duas instalações, Laboratório (2) e (3), o jogo de luz e sombra é muito 

importante pois é ele que transforma o espaço da instalação. As sombras projectadas 

ampliam a escala dos objectos. As instalações deixam de estar confinadas às peças de 

mobiliário estendendo-se para além dos seus limites. O espaço da instalação termina 

onde a iluminação se suspende. 

 

4.2 – O laboratório como teatro privado 

 

O título Laboratório situa o observador perante o que está a ver, dando-lhe 

informação sobre o contexto da instalação. Mas este laboratório não se parece com um 

laboratório científico contemporâneo, a luz clara e fria, o ambiente branco e limpo, os 

materiais correctamente catalogados, etiquetados e arrumados, qualidades que 
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esperamos de um laboratório comum, não são encontradas aqui. Neste laboratório nada 

está identificado, os materiais evidenciam uma ordem, mas completamente subjectiva e 

nada sistemática. A luz fraca não revela completamente o espaço, deixando alguns 

objectos na penumbra. 

As três instalações podem ser entendidas como três espaços distintos de uma 

casa, sugeridos pelas peças de mobiliário que as compõem. O observador está a invadir 

espaços que não são apenas o local de trabalho da personagem, mas os seus espaços 

íntimos que foram transformados em laboratórios. Toda a ambiência faz com que o 

observador se aperceba de que é um intruso. 

A personagem que habita estes espaços está a desenvolver um projecto, que é 

surpreendido no momento em que invadimos o espaço da instalação. Podemos perceber 

que pacientemente recolhe ao longo do tempo amostras e vestígios do corpo de várias 

pessoas, que constituem o objecto das várias observações. 

Em Laboratório encontramos uma pequena colecção, constituída por um 

pequeno número de objectos. Os exemplares de Laboratório foram adquiridos através 

de uma escolha precisa, eles formam não uma colecção como as que vemos nos museus, 

movidas por um interesse de natureza científica e pertencentes a uma comunidade. As 

colecções de Laboratório pertencem a um único indivíduo e são movidas por um 

interesse pessoal. Se as colecções científicas dos museus formam um arquivo sobre o 

passado e o presente da vida das espécies, esta colecção forma uma narrativa sobre o 

passado e o presente da vida do coleccionador, concentra a sua própria história. 

As colecções pessoais são, como foi dito, um projecto de construção de um 

mundo, onde os objectos são como actores que representam uma realidade inventada 

pelo coleccionador; sendo o espaço da colecção o cenário indispensável à encenação. O 

coleccionador participa da encenação, porque sempre que contempla a sua colecção, 

penetra nesta ficção de realidade, onde é também ele um actor juntamente com os seus 

objectos. Como Annette Messager, constrói um cenário onde acolhe a sua colónia de 

pássaros, encenando com eles rituais e actividades diários, nas colecções de 

Laboratório, os objectos participam com o coleccionador na encenação de um projecto 

científico, como material de estudo que lhe permite desempenhar os seus rituais de 

análise e observação. 
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A personagem é então a figura da lupa de Bachelard (1884-1962), para quem o 

detalhe, o minúsculo é a porta para um mundo
20

. Bachelard nega no entanto, que este 

homem da lupa possa ser o trabalhador de laboratório: «Naturalmente, ao esboçar uma 

fenomenologia do homem da lupa não nos referimos ao trabalhador de laboratório. O 

cientista tem uma disciplina de objectividade que interrompe todos os devaneios da 

imaginação». (Bachelard 1957: 164). A personagem deste projecto não é o trabalhador 

de laboratório no sentido em que Bachelard o descreve. Esta personagem é o 

trabalhador de laboratório para quem o objecto científico é também o objecto de 

contemplação que abre a porta para um mundo. A sua ciência não responde a uma 

disciplina de objectividade, pois é já por si fruto da imaginação. 

Os processos através dos quais as colecções em Laboratório estão a ser 

analisadas e trabalhadas são processos alternativos de uma “ciência inventada”, que 

servem apenas os propósitos e as obsessões da personagem que os emprega. Tal como 

Oliver e Oswald em A Zed & Two Noughts, movidos pela sua obsessão, criam processos 

e desenvolvem experiências que não permitem chegar a nenhuma conclusão científica, 

esta personagem inventa a sua própria ciência para responder às suas questões pessoais. 

Oliver e Oswald usam a ciência para construir a sua representação pessoal da 

evolução da morte, cujo cenário é o seu laboratório. A personagem escolhe também o 

laboratório como cenário para as suas colecções, mas neste caso, o cenário do 

laboratório surge no seu espaço íntimo. 

Se o acto de coleccionar surge do desejo de transpor um mundo interior 

imaginário, invisível, para o mundo material visível, coleccionar é, de certa forma, um 

meio de expandir os limites do corpo usando os objectos para materializar o universo 

íntimo e invisível do coleccionador. Esta partilha de uma realidade íntima entre o 

coleccionador e a colecção manifesta-se através da relação corporal que se estabelece 

entre eles. O coleccionador habita o cenário juntamente com os objectos; o espaço da 

colecção é, por isso, o espaço que o corpo do coleccionador ocupa. É o espaço que lhe é 

familiar e que ele controla. 

A relação corporal entre o coleccionador e os objectos no espaço define-se 

também por uma relação de escala. A escala dos objectos e da colecção tem uma 

proporção específica em relação à escala do corpo do coleccionador, permitindo o seu 

                                                 
20 «Em duas linhas, o homem da lupa exprime uma grande lei psicológica. Coloca-nos num ponto sensível da objectividade, no 

momento em que é preciso acolher o detalhe despercebido e dominá-lo. A lupa condiciona, nessa experiencia, uma entrada no 

mundo. O homem da lupa não é aqui o velhinho que ainda quer, apesar dos olhos cansados de ver, ler o seu jornal. O homem da 
lupa toma o Mundo como uma novidade». (Bachelard, 1957: 163). 
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controlo sobre a colecção. O gabinete de curiosidades era uma maqueta do universo, 

porque para o tornar coleccionável, o homem tinha de reduzir o universo à sua escala, 

fazê-lo caber dentro dos limites de um espaço que o seu corpo podia experienciar. Da 

mesma forma que para Annette Messager a criação da sua colónia é possível porque os 

pássaros que adopta estão à dimensão do brinquedo. Ela controla esta realidade como a 

criança controla o pequeno mundo imaginário onde vivem os seus bonecos. Para 

descrever esta relação de dimensões o coleccionador citaria Bachelard: «Possuo tanto 

melhor o mundo quanto mais hábil for em miniaturizá-lo». (Bachelard 1957: 159). 

Laboratório não é uma realidade reduzida uma vez que os objectos são 

fragmentos de corpos reais. Para tornar o corpo coleccionável o processo que a 

personagem opera não é um processo de redução de escala, é antes um processo de 

abstracção do corpo que o reduz à qualidade de amostra. Estas colecções apresentam 

versões do corpo em pequena quantidade. Cada objecto é uma porção do original. 

 

4.3 – O espaço íntimo/anónimo 

 

O objecto de colecção é o objecto de expiação no qual se projecta o desejo, ele é 

o fragmento que simboliza o todo de onde foi retirado, como diz Baudrillard, num acto 

de sequestro da beleza para poder desfrutar dela a sós (Baudrillard, 1968: 106). Esta 

personagem, como vimos, selecciona os cabelos de pessoas em particular, recolhe 

amostras de sangue dos seus corpos. Ao apoderar-se destes fragmentos está 

simbolicamente a apoderar-se de uma imagem que não lhe pertence, como a roubar para 

si a marca de identidade que, aos seus olhos, torna o exemplar único. 

Uma vez convertido em objecto de colecção, o corpo é uma imagem, um resto, 

e, mesmo que possamos dizer que para o coleccionador este resto tem a função de 

simbolizar todo um corpo ou uma pessoa, a identidade perdeu-se para sempre na 

colecção. Perante a colecção, o observador não vê o que as amostras simbolizam, não vê 

uma pessoa nem um corpo. Numa amostra de cabelo ele vê apenas um exemplar que 

pode ter pertencido a qualquer pessoa. 

Como na biografia coleccionada de Chohreh Feyzdjou, nas caixas cujo interior 

não podemos ver, é indiferente para o observador o que elas possam conter, ou até 

mesmo, por mais surpreendente que pudesse ser, que estivessem de facto vazias. Para o 

observador terão sempre o valor de caixas de viagem, independentemente do seu 

conteúdo. As garrafas de cabelo são como as caixas de Feyzdjou, o papel que assumem 
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na colecção, independentemente de a quem tenham pertencido, é o de exemplar, da 

amostra. Apesar de, ao contrário do que acontece com as caixas, o observador conseguir 

ver o interior das garrafas, elas não revelam nem a pessoa nem a memória a que estão 

associadas.  

Tudo o que podemos saber sobre as caixas, é que elas transportam memórias. 

Ter conhecimento do seu conteúdo, ou até mesmo ver e tocar os objectos, não 

proporcionaria ao observador mais informação, porque as memórias permaneceriam 

desconhecidas. A existência do invólucro não impede o acesso ao interior, apenas 

sublinha a impossibilidade de aceder a este, não a um interior objectivo mas a uma 

memória que não pode ser partilhada. 

A memória que a colecção conserva é ilegível para qualquer pessoa que não seja 

o coleccionador, o objecto de colecção é, para o observador, um objecto anónimo. 

Talvez seja por esta razão que Chohreh Feyzdjou insiste continuamente em assinar a 

propriedade dos seus objectos, para nos forçar a não esquecer a quem eles pertencem, 

para impedir que a sua presença se torne anónima
21

. 

Ao contrário de Chohreh Feyzdjou a personagem de Laboratório permanece 

anónima, não há nenhum nome ou memória associados às suas colecções. Em 

Laboratório (3), onde encontramos a colecção de amostras de sangue, estamos o mais 

perto que podemos do espaço íntimo do coleccionador, podemos adivinhar que estamos 

no quarto, junto a uma cama ausente. 

A cama, como diz Georges Perec (1936-1982), é por excelência o espaço 

individual, o espaço do corpo solitário. A cama é também o espaço onde as memórias 

são reactivadas, pela presença física do corpo na cama o espaço do quarto é 

mentalmente reconstruído. Através deste exercício topográfico o discurso da memória é 

accionado (Perec, 1974: 16-22), tal como o exercício de ler o espaço nos palácios da 

memória. A intimidade do quarto é o espaço onde a memória é escrita através de um 

mecanismo invisível. 

Aceder ao interior, ao íntimo, é então uma posição contraditória. Para a 

personagem de Laboratório, atravessar a superfície para o interior do corpo resulta na 

mais impessoal das colecções, cujos objectos, as amostras de sangue, que não sendo 

sequer distinguíveis entre si, são incapazes de referir seja quem for.  

                                                 
21 Em muitos casos, as colecções privadas, ao passarem para o abrigo de instituições públicas, como as fundações e casas-museu, 
assumem o nome do coleccionador, conservando não apenas a colecção, mas o nome e a memória da pessoa que a constituiu. 
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Ao invadir o espaço da intimidade desta personagem deparamo-nos com a 

impossibilidade de aceder ao íntimo. Tal como as amostras de sangue que nada revelam 

de ninguém, o espaço de colecção não revela a personagem por trás dele. O espaço de 

colecção não chega a ser um espaço secreto, é antes o espaço do não reconhecido, do 

anónimo. 

A qualidade anónima do espaço de colecção é a garantia que o mundo privado 

do coleccionar permanece intocado, excluído do mundo real para sua própria segurança. 

Os objectos coleccionados cumprem a sua função de não revelar o seu significado 

protegendo a identidade do coleccionador. Esta função, que tão bem executa, é o que 

faz do objecto de colecção o objecto de expiação perfeito. No acto de expiação o 

objecto escolhido assume a culpa no lugar do sujeito que o escolheu, através do 

processo de projecção infligido pelo sujeito no objecto. O objecto de colecção 

desempenha para o coleccionador uma tarefa semelhante, a de alvo de projecção dos 

seus desejos reais, mas que permanecem desconhecidos para o mundo exterior, uma vez 

que para o observador estes objectos apenas oferecem a contemplação das suas 

qualidades estéticas e não do seu significado. Os objectos de colecção são imóveis e 

mudos objectos confessionais. 
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5. Conclusão 

 

Ao longo deste trabalho explorou-se o conceito de ficção inerente a dois 

domínios: a ciência e a colecção. 

A ficção participa no universo da ciência no sentido em que, a ciência, tal como 

a arte, nos seus vários métodos, requer e potencia interpretação, imaginação e criação. A 

produção de imagens, é um processo indispensável ao método científico, sem o qual 

seria impossível imaginar a ciência moderna. Esta necessidade de produzir imagens, faz 

com que, a ciência continuamente represente o mundo que habitamos e, mais 

especificamente, o corpo humano. Desenhos, ilustrações, fotografias, radiografias, 

imagens obtidas através de endoscopia ou ressonância magnética, modelos 

tridimensionais (sejam eles reais ou virtuais) e, até mesmo amostras do próprio corpo, 

são representações que permitem entender o objecto real: vê-lo, estudá-lo e mostrá-lo. 

Este processo de entender através da imagem, resulta numa enorme quantidade 

de interpretações, mesmo na comunidade científica, para a qual estas imagens assumem 

fundamentalmente a função de permitir o diagnóstico, que se pretende o mais objectivo 

possível. Ainda assim, estas imagens técnicas não são feitas para serem fiéis ao objecto 

real, são de facto manipuladas (em termos de cor, contraste, tamanho, etc.) para melhor 

revelarem a informação que é importante e dispensar a informação que não interessa ao 

diagnóstico. Do ponto de vista do observador comum, uma leitura objectiva destas 

imagens é quase impossível, pois elas apresentam-se como representações do nosso 

corpo e, é como representações que as entendemos e admiramos. Se conhecêssemos o 

interior do nosso corpo tanto quanto conhecemos o exterior, e, sendo assim, fossemos 

capazes de distinguir as diferenças visuais entre o interior do nosso corpo e o dos 

outros, as nossas fotografias seriam “retratos do exterior” e as radiografias “retratos do 

interior”. 

A ciência, as suas descobertas e especulações convidam à interpretação, são alvo 

de um fascínio e curiosidade que ultrapassa os seus domínios, alargando-se a públicos 

não especializados. Os processos de investigação e controlo sobre o corpo humano que 

a ciência emprega hoje e, especialmente, as possibilidades que oferecem para o futuro, 

frequentemente interferem com padrões morais e/ou intelectuais de um público 

generalizado, despertando tanto medos como desejos. Consequentemente, a ciência 

provoca reacções noutros meios, como as artes plásticas, o cinema e a literatura, que 

questionam estes medos e desejos do ser humano, surgindo assim, obras como 
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Frankenstein, de Mary Shelley, ou A Zed & Two Noughts de Peter Greenaway que, por 

sua vez, inventam ciência. 

A ficção existe na colecção ao longo de todas as etapas da sua constituição, 

desde as mais profundas motivações do coleccionador à sua construção física, a cada 

objecto que a compõe e ao seu todo. Coleccionar é um processo de recriar a realidade, 

de ficcionar um mundo que existe apenas na imaginação do coleccionador. A colecção 

resulta da disposição e capacidade do sujeito em criar uma representação da realidade e 

de acreditar que habita ambas. 

O projecto Laboratório pretende assim explorar o conceito de ficção na ciência e 

ficção na colecção através da sua convergência e materialização no mesmo espaço. O 

laboratório encenado é simultaneamente um espaço de colecção, onde se constrói um 

único discurso que é interpretado pela mesma personagem. 

Quando observamos imagens científicas, na maioria das vezes, não temos as 

qualificações necessárias para as compreender, para descodificar a informação que elas 

contêm. Mas ainda assim, ao olharmos para elas, julgamos ver mais do que estamos a 

ver, julgamos estar mais perto do conhecimento que elas transmitem, somos dominados 

pela sua capacidade de mostrar. As imagens científicas, imagens do corpo humano, por 

exemplo, agem sobre nós como um artifício, o poder que elas exercem sobre nós é 

convertido numa ilusão de poder sobre o nosso próprio corpo. Elas fazem-nos pensar 

que conhecemos melhor o nosso corpo, e que por isso, o controlamos melhor. Somos 

fascinados pelas imagens científicas, não pela informação que elas nos transmitem, mas 

pela ilusão de controlo que elas nos proporcionam. 

A colecção é também uma ilusão de controlo. O coleccionador aplica no seu 

mundo ficcional a ordem subjectiva que não pode aplicar no mundo real. Ele substitui o 

mundo real por um mundo sobre o qual tem o poder de decisão, usando objectos para 

realizar a sua necessidade de controlo. 

Imagens da ciência e objectos de colecção, constituem então, o mesmo artifício, 

ambos tem a capacidade de criar uma ilusão de poder. Ciência e colecção assumem-se 

como dois sistemas de relação com o mundo, dois sistemas de criar uma ilusão de 

controlo sobre o mundo. A encenação em Laboratório serve o propósito de criar esta 

ilusão, a personagem que o habita usa estes dois sistemas de poder e controlo para criar 

um espaço onde, em privado, pode usufruir da sua ilusão. 

Para o observador, ao penetrar em Laboratório, não lhe é permitido saber o que 

a colecção significa e que mundo constrói, nem quem é a personagem que se assume 
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como coleccionador. Uma vez que, a colecção possui a qualidade de ser indecifrável a 

qualquer estranho ao espaço e que, os próprios objectos de colecção possuem uma 

qualidade anónima, pois não revelam a quem pertencem. Mas o artifício que estes 

objectos de colecção constituem actua sobre o observador. Porque vê a colecção, o 

observador julga saber mais. 

Como intruso no espaço íntimo do coleccionador, o observador é testemunha 

dos seus propósitos de controlo e das suas obsessões, mas, ao fazê-lo, está também ele 

exposto a ser seduzido pela ilusão de conhecimento. 
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7. Apêndice 

 

    

Fig. 1 – “Annette Messager, Collectionneuse”, albúm de colecção nº 2 e 10, Les home 

que j’aime, les homes que j’aime pas; Annette Messager; 1971; tinta, vidro, fotografias; 

23 x 28 cm; (detalhe). MAC/VAL, Musée d‟art contemporain Conseil général du Val-

de-Marne. 

 

 

Fig. 2 – Les pensionnaires; Annette Messager; 1971-1972; Instalação constituída por 14 

vitrinas e 3 elementos sobre a parede; dimensões variáveis; (detalhe). Musée National 

d‟Art Moderne-CCI Collection, Centre Georges Pompidou, Paris. 
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Fig. 3 – La chambre secrète de la collectioneuse; Annette Messager; Instalação com 

diversos materiais; dimensões variáveis; Exposição retrospectiva Les Messagers 2007-

2009. 

 

 

Fig. 4 – Pénétration; Annette Messager; 1993-94; Instalação; vários tecidos, corda; 

dimensões variáveis; (detalhe). National Gallery of Australia Collection, Camberra. 
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Fig. 5 e 6 – Boutique Product of Chohreh Feyzdjou; Chohreh Feyzdjou; 1973-1993; 

Instalação com diversos materiais; dimensões variáveis. CAPC Musée d'Art 

Contemporain de Bordeaux. 
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Fig. 7, 8 e 9 – Laboratório (1); 2008; Instalação; mesa, candeeiro, moldes de gesso, 

frascos, filtros, tesouras, agulhas, linhas; 81 x 107 x 209 cm. 
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Fig. 10 e 11 – Laboratório (2); 2008-1010; Instalação com diversos materiais: 

secretaria, prateleira, contentores de vidro, cabelos, agulhas; 180 x 102 x 55 cm. 
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Fig. 12 e 13 – Laboratório (3); 2008-1010; Instalação com diversos materiais: mesa-de-

cabeceira, candeeiro, suporte de fotografias, lupa, lâminas de vidro, sangue; 70 x 140 x 

190 cm. 
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