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O último projeto de Aby Warburg, o atlas de imagens Mnemosyne, 
inacabado até a morte de Warburg em 1929, ainda não está disponível 
hoje e, lidando com imagens mitológicas em grande parte, assim como ele 
também faz, o atlas acabou adquirindo o status de um mito. Muito foi 
escrito sobre este atlas de imagens, e muito através de metáforas: já foi 
descrito como uma sinfonia, como uma coleção de loci classici, como uma 
colagem de constelações, como um laboratório da história das imagens – 
esta última metáfora tem ao menos o mérito de ser a mesma metáfora do 
próprio Warburg, e em modos similares e comparativos. Noutras vezes, 
estudiosos tem analisado o Bilderatlas em termos de estética, isto é, como 
se isto fosse um trabalho de arte e não um empreendimento de 
pesquisador.  Foi assinalado o fato de que as pranchas de Warburg foram 
produzidas perto do período da invenção da colagem, e pudessem ter sido 
inspiradas por intenções similares; também foi sugerido que as pranchas 
do atlas de imagens tivessem sido intencionadas como sendo texto 
puramente visual. Essas observações parecem ter qualificado o que temos 
hoje por sendo o último projeto de Warburg.

Há muito interesse de pesquisas acadêmicas e não acadêmicas 
ultimamente relacionadas ao atlas, mas até então não temos a fundação 
de uma publicação histórica confiável que nos possibilite fazer uma 
interpretação coerente do todo. (...) O diário não publicado [de Warburg] 
foi usado por Peter van Huisstede para reconstruir as origens e as 
metamorfoses do atlas. Uma conclusão final sobre do que o atlas de 
imagens pode se tratar pode ser razoavelmente dito sobre e localizá-lo na 
história das idéias de seu tempo (heutige Erkenntnistheorie) deverá, 
contudo, esperar pela publicação [mais] completa de [seu diário] e de 
outros materiais. 

Hoje, a transcrição completada do Tagebuch der K.B.W. permite uma 
visão mais detalhada das circunstâncias cercanas à criação do atlas de 
imagens. Agora isto aparece sob nova luz, como a prática diária da ciência 
cultural que Aby Warburg lutou por no âmbito do estudo da história da 
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arte, de sua institucionalização e da formação de uma teoria da memória 
humana das imagens. Estas questões das práticas disciplinárias (e, não 
raramente, rituais) foram endereçadas à ciência, enquanto que as 
humanas ainda devem escrutinizar isso em seu campo. Aqui, eu não me 
refiro à crítica do pano de fundo ideológico do trabalho que estava sendo 
feito (ou tendo sido feito) na História da Arte de Warburg. De que 
maneiras, isto é perguntado aqui, as pranchas podem ser lidas? Como 
elas eram colocadas juntas? Qual é a função do material visual 
contemporâneo no final do predominantemente histórico atlas? A análise 
das últimas pranchas deve ajudar a responder estas perguntas e pode 
contribuir para o entendimento em três níveis: o “teórico”, o 
“iconológico”, e o prático.

Prático

Em sua Biografia Intelectual, Ernst Gombrich relata como a idéia de um  
“atlas” evoluiu da prática no Kulturwissenschanftliche Bibliothek 
Warburg (K.B.W.)  em Hamburgo. É dito que foi Fritz Saxl quem, não 
muito depois de Warburg ter retornado em 1923 da [Clínica] Kreuzlingen 
para Hamburgo depois de seu confinamento nesta e em outras 
instituições para tratamentos mentais por muitos anos, introduziu 
Warburg a uma nova técnica de montagem de múltiplas imagens para 
comparação. Cedo em 1924, Warburg começou a trabalhar com telas de 
três dimensões de cerca de 150 cm por 200 cm. Elas eram montadas com 
uma malha de metal leve sobre a qual uma lona preta era rigidamente 
fixada. Na tela, reproduções de trabalhos de arte poderiam ser facilmente 
pendurados com clips de metal para que pudessem ser rearranjados e 
removidos.

(...) Warburg usou esta nova ferramenta para preparar a palestra sobre 
Rembrandt em 1924, e também para exposições na biblioteca e outros 
lugares. Destes projetos, o plano do atlas surgiu. Através dos anos, o 
Tagebuch também menciona dúzias de palestras ad hoc de Warburg 
(Fuhrungen) para visitantes da biblioteca. Estas palestras tinham a 
função de propagar os objetivos e a metodologia do K.B.W. mas isto veio 
enfaticamente das notas de Warburg, que serviram como uma maneira de 
esclarecer e testar os processos complicados do pensamento que 
proporcionaram a construção do atlas. Vez ou outra, tanto as reações dos 
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ouvintes como o sucesso ou falha de convencê-los eram gravados.

Enquanto Mnemosyne, “rememorar”, permaneceu como o principal título 
escolhido, Warburg tentou um número considerável de subtítulos ao 
longo dos anos, entre eles “Linguagem Primeira do Gesto”, “Crítica da 
Desrazão Pura” e outros. Para cada prancha deveria haver um comentário, 
mas grande parte deles nunca foi escrito. Todas as pranchas-para-serem-
feitas eram colocadas nos grandes marcos mencionados, numeradas e 
então fotografadas. No total, temos três séries de fotografias de cerca de 
60 pranchas em diferentes estágios e uma “Introdução”; com isso está 
praticamente claro que o projeto permaneceu como um fragmento.

No contexto de prática do Kulturwissenschanftliche Bibliothek deve-se 
considerar novamente o que o nome do empreendimento pode nos dizer. 
Aqui não estou me referindo à Mnemosyne, em Grego, para memória e 
rememoração. Pensar sobre memória e sua função no trabalho de 
Warburg era e ainda é um foco maior de estudo. A escolha da ferramenta  
atlas (“nosso atlas”), nos diz o suficiente, assim como um atlas é um 
instrumento com uma longa e dignificada história na cultura Européia. 
Os Bilderatlas nasceram no século 19th e no começo do século XX, 
predominantemente na medicina (dermatologia), na geografia para vistas 
de cidades, e em outras áreas em que um modo comparativo para objetos 
teria seu lugar em diferentes metodologias. A introdução da ferramenta 
na História da Arte hoje parece ser um movimento fácil; contudo, não 
parece ter sido uma escolha tão óbvia. E mais do que conectar isto com as 
colagens Cubistas, eu sugiro procurar um análogo para a “invenção” de 
Warburg no campo da ciência. Depois de tudo, ele viu seu instituto de 
pesquisa (e o atlas) como um laboratório, onde a informação era disposta 
e então processada e trabalhada tal como num laboratório de química ou 
física, tal como um sismógrafo para registrar movimentos subterrâneos 
que não seriam notados em outros lugares. Um atlas, com certeza, é um 
instrumento para reduzir o mundo e a informação sobre o mundo para o 
tamanho de um livro, “as pranchas disto devem ser planificadas, 
combinadas, recombinadas, superimpostas, desenhadas com vontade”, 
como diz Bruno Latour. E para usar suas palavras em modo sutilmente 
modificado: agora o historiador de arte domina o que antes o dominava. 
Os problemas e as questões de Warburg relacionadas ao patrimônio 
artístico da Europa não apenas podia agora ser visualizado, como havia se 
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tornado um “móvel combinável e imutável”. A relação do atlas com seu 
conteúdo e função, mnemosyne, poderia ser dito como sendo de 
transformação de fluxo para fixo. O processo de “desenvenenamento”de 
gestos violentos em um novo contexto – esporte, por exemplo – que 
Warburg havia observado nas imaginações do Phatosformel, no mundo 
moderno pode também ser um processo que é representado no atlas de 
imagens ele mesmo.

(...) “[ao final da jornada de minha vida] Apenas aí eu poderia esperar 
integrar figuras artísticas importantes e poderosas como provas de 
ligações na cadeia de minhas deduções, com a finalidade de criar uma 
nova ciência das formações artísticas. Com a ajuda do zelo de autoanálise 
de Dr. [Gertrude] Bing, eu fui capaz de recolher o material para um atlas 
de imagens. Estas séries de imagens vão desdobrar as funções das 
nuances classicizantes prefiguradas da expressão que eram usadas para 
representar os mais internos e exteriorizantes movimentos da vida. Isto 
vai, ao mesmo tempo, ser a fundação de uma nova teoria da função da 
memória humana das imagens.”

(...) Não é por coincidência que nos seminário de pesquisa sobre esta 
questão [sobre a dificuldade de articular em um corpo coerente as 
pesquisas de Warburg] de Martin Warnke ele intitula “Quatro Palavras-
chave”, empregando que a fragmentação deve ser aceita como uma 
condição necessária se se quer fazer justiça ao trabalho de Warburg. (...) 
Estes termos centrais estruturando as pranchas de Warburg teriam que 
encontrar seu lugar nas teorias que ele designou para ilustrar o 
Bilderatlas: orientação (orientation), polaridade (polarity), Pathosformel, 
anagrama (engramme), símbolo (symbol), inversão de energia (inversion 
of energy ou energetische Inversion). (...)

(...) 

Imagens Contemporâneas

Dentre os aspectos mais importantes do atlas um será singularizado aqui 
para um escrutínio mais aproximado: a inclusão por parte de Warburg de 
material contemporâneo, de procedência não artística, em suas últimas 
pranchas. Ambas escolhas, isso deve ser observado, teriam sido não 
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precedentes em estudo de história da arte na época,  se o atlas tivesse sido 
publicado. Ele parece ter chegado a esta decisão apenas em 1929; até 
então uma perspectiva puramente histórica prevalecia considerando-se o 
material que seria incluído. Contudo, esta decisão parece completamente 
justificada se o aspecto teorético do atlas nasce na mente. Se uma teoria 
unificada da “memória humana das imagens” era pra ser escrita, isto 
poderia ser severamente restrito à arte e cultura da Renascença. Material 
contemporâneo, então, tinha a função de um critériopara viabilizar toda a 
iniciativa. Na estrutura do atlas, como descrita por Warburg para Vossler, 
estas pranchas têm mais de uma camada de significado: elas têm uma 
iconografia ou podem ser lidas como um texto visual que pode ser 
reconstruído com a ajuda do Tagebuch como algo histórico e, ao mesmo 
tempo, simbólico. Aquela estrutura, tentando representar o trabalho de 
uma vida, é em si uma mensagem.

(...) Ao final, Warburg achou difícil convencer os outros que sua “história 
cultural artístico-histórica” visualizada poderia igualmente ser utilizada 
para entender visualizações contemporâneas: esta discussão é 
mencionada no diário de 1929. Gertrud Bing disse uma vez que Warburg 
frequentemente sentia que não era completamente compreendido por 
seus contemporâneos e que ele desejava assegurar suas preocupações para 
o futuro através de seu vasto arquivo e sua biblioteca. As últimas pranchas 
do atlas podem ser vistas como uma instância desta estratégia. 

(...)

Uma Teoria dos Sinais?

(...) A função do símbolo, descrita por Warburg como uma “virada 
energética” (significando uma virada de energia positiva para o negativa 
no arranjo polar do Pathosformel), o conceito de transubstanciação é, na 
interpretação de Warburg da função dos símbolos, uma tradução literal 
de sua função, mas certamente alguém poderia dizer: é prefiguração, é 
Vorprägung.

(...) 
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A necessidade do ritual?

A formulação de uma teoria – capitulizada Teoria -, ainda parece ser uma 
busca lingüística predominante. Termos teóricos transformam seus 
representados de forma que cortam o falar sobre arte e sua história desde 
inteiramente seu sujeito. A forma como vemos uma metáfora visual 
colocada para uso heurístico no Bilderatlas estava lá  além das bordas do 
“Wissenschaftlichkeit”: hoje não se pode dizer que este é o caso. E, 
finalmente, seu uso em um clima de erudição e paixão por uma verdade 
histórica (“Verdade”) – o respeito profundo de Warburg e seus 
colaboradores pelos detalhes corretos – mantiveram a construção de sua 
teoria dentro das bordas da razão. As duas tradições se apartaram desde 
então mas são vistas aqui como não sendo mutuamente exclusivas.
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