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História e Teoria da Imagem 2017/2018 — Susana Lourenço Marques 

Uma teoria dos arquétipos e a androginia das imagens 

Arquétipo (grego ἀρχή - arché: principal ou princípio e τύπος - tipós: impressão, marca) é o primeiro 

modelo ou imagem de alguma coisa, antigas impressões sobre algo. 

ar·qué·ti·po (latim archetypum, -i, original, modelo, do grego arkhétupos, -on, modelo primitivo) 

1. Modelo pelo qual se faz uma obra material ou intelectual; 2. [Filosofia]  Modelo ideal, inteligível, do qual se copiou 

toda a coisa sensível. (Para o platonismo, as ideias são os arquétipos das coisas; para o empirismo, certas ideias são 

os arquétipos de outras ideias.); 3. [Psicologia]  Na estrutura de Jung, estrutura universal proveniente do inconsciente 

colectivo que aparece nos mitos, nos contos e em todas as produções imaginárias do indivíduo. 

Não se trata de sobreposições de imagens ou de reconhecer as imagens primordiais — em que se 

admitem variações temporais, geográficas, usos e aplicações — mas de admitir um sistema de resso-

nâncias e apropriações que marcam o fazer de todas as outras imagens, entre a arte e a ciência. Como 

se, citando Deleuze, pudéssemos identificar a revelação de um interior, da descoberta de um dentro que 

a imagem comporta, um intervalo entre a revelação, influência e movimento das imagens — no qual se 

situa o poder de armazenarem outras imagens. Uma teoria dos arquétipos que interessou a Gérard 

Castello-Lopes, para pensar a sua emblemática fotográfica: uma espécie de palimpsesto, uma escrita secreta, 

meio obliterada pela percepção racionalizável e superficial da realidade que nos cerca. 

Uma teoria dos arquétipos ou um sistema de desdobramentos que cada imagem pode conter.  

Deleuze refere-se a uma dobra (nomeadamente a partir do Barroco e da ars combinatória de Leibniz) e 

mais tarde introduz a questão do Rizoma – um modelo de funcionamento de ligações em rede que exclui o 

princípio da árvore, de uma genealogia linear, e que admite a descontinuidade e a ruptura entre essa 

afinidades. Trata-se sobretudo de ir ao encontro do permanente desdobramento que as imagens — 

porque são nómadas, porque se reproduzem e se movem através da sua remediação técnica, admitem e 

reclamam a outras imagens. Trata-se de perceber, como refere Lev Manovich, não como fazer mais 

imagens, mas como lidar com o excesso das que existem e se continuam a desdobrar. 

 

Os desdobramentos de Olympia 

«Manet é aquele que pela primeira vez na arte ocidental, pelo menos depois da Renascença, depois do quattrocento, se 

permitiu utilizar e fazer jogar, no interior dos seus próprios quadros, no interior do que representava, as propriedades 

materiais do espaço que pintava.» La Peinture de Manet (1971). 

A preocupação da pintura Moderna é redefinir-se a partir do que é essencial e especificamente pictórico 

e qualquer elemento relativo a uma visualidade pura da pintura – luz, cor, forma ou plano. A pintura 

moderna trabalha a superfície do plano, retirando-lhe profundidade e evidenciando a condição de 

exterioridade do próprio plano e do que nele é representado.  
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O que Manet concretizou, foi de fazer ressurgir no interior do que está representado no quadro, as suas propriedades, 

as suas qualidades, ou as limitações materiais da tradição pictórica e que pareciam disfarçadas. Manet reinventou o 

quadro-objecto, o quadro como materialidade, como coisa que vem iluminar uma luz exterior na qual o autor se 

torna espectador.   

As primeiras pinturas que «na arte europeia foram pintadas, não exactamente para reproduzir Giorgione, Rafael 

e Velásquez, mas para expressar, ao abrigo dessa relação singular e visível sob essa decifrável referência, uma relação 

nova e substancial da pintura consigo mesma, para manifestar a existência dos museus e o modo de ser e de paren-

tesco que os quadros adquirem neles»  Posfácio a Flaubert (1964) 

Porquê o escândalo? As maiores objecções a Olympia, prendiam-se menos com o facto da nudez e mais 

com o motivo exposto, nomeadamente a representação de uma prostituta que repete uma pose de 

antecedentes clássicos. Mas sobretudo Manet altera a percepção do espaço representado, numa aproxi-

mação ao quotidiano através da anulação da profundidade de campo que deixa de se constituir como 

referente de distância, em suma que deixa de se dar a ver no plano do quadro: «a percepção pictórica deve 

ser como a repetição, a reprodução da percepção de todos os dias. O que deve ser representado, é um espaço quase real 

onde a distância possa ser lida, apreciada, decifrada como quando nos olhamos a nós mesmos na paisagem.» Manet 

A imagem andrógina 

Em Pintura fotogénica (1975) Michel Foucault diz-nos que «a pintura não diz que a fotografia é bela. Ela faz 

melhor: produz um belo hermafrodita do registo fotográfico e do quadro, a imagem andrógina.(...) As décadas de 

1860 e 1880 revelaram o frenesim das novas imagens; foi o tempo da circulação rápida entre câmara e cavalete, entre 

a tela e o papel fotossensível e com todos as novas formas de manipulação, transposição, transposição, repetição, 

movimento e montagem. Foi o voo, ainda incerto mas hábil, irreflectido e sem escrúpulos, das imagens. Os fotógrafos 

faziam pseudo-quadros, os pintores utilizavem fotografias como esquissos. Um grande espaço de jogo, no qual 

técnicos e amadores, artistas e ilusionistas, sem preocupações de identidade tinham o prazer de jogar. Importavam as 

imagens elas mesmas, a sua migração e a sua perversão, a sua imitação mais ou menos grotesca. (…) Fascinava 

sobretudo que elas pudessem subrepticiamente, e durante décadas, enganarem-se umas às outras. 

A fotografia foi um verdadeiro traumatismo na sociedade do século XIX que a viu aparecer. Para 

Baudelaire e alguns dos seus contemporâneos, estabelece-se uma clara separação entre a fotografia 

como simples instrumento duma memória documental e a arte como pura criação imaginária, colocan-

do em partes distintas a arte e a sua função social. A fotografia é classificada como um auxiliar de 

memória: «se ela enriquece rapidamente o álbum do viajante e lhe devolve aos olhos a precisão que lhe faltaria à 

memória, se ornamenta a biblioteca do naturalista, se amplia os animais microscópicos, se reforça até com alguns 

ensinamentos as hipóteses da astronomia; se, enfim, é a secretária e anotadora de quem quer que na sua profissão 

tenha necessidade de uma absoluta exactidão material — até aí, não há nada melhor» Charles Baudelaire 
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Futilidades, mau gosto, jogos de salão ou de família? Sim e não. Existe nestas décadas, à vista de todos, uma prática 

comum da imagem, nos confins da pintura e da fotografia. Desejo da imagem por todo o lado e por todos os meios, 

prazer pela imagem.  

Outros defendiam a libertação da fotografia da Pintura. Nesta perspectiva surge como reacção e as 

preocupações estéticas são contrárias ao discurso mimético e à ideia da imagem como cópia exacta do 

real. Já não é o veículo incontestável de uma verdade empírica e de ultrapassar as limitações técnicas do 

próprio meio. Profundidade da fotografia na qual a pintura arrebata segredos desconhecidos? Talvez não, mas 

abertura da fotografia para a pintura nela fazer transitar imagens ilimitadas. 

Desejar poder tudo pintar (ou tudo fotografar)?  Sim. Mas é precisamente lá ainda que reside a afirmação e a vontade 

de pintar e de fotografar. Que todo o mundo entre no jogo das imagens e comece a jogar! 

Quando é que se volta a reinventar Olympia? 

Victor Burgin, e o duplo tríptico fotográfico Olympia, que o autor realiza em 1982.  

Fotografar um detalhe de Olympia, é assumir a absorção técnica que esse gesto representa, colocando no 

mesmo plano a réplica técnica da pintura e a réplica de Hoffmann. Ambos caracterizam a capacidade de 

produzir um fascínio da própria técnica em simular uma aparência de realidade. Um deslumbramento 

que se pode ler no excerto escolhido: «Tudo está petrificado, congelado para todo o sempre, à medida que olho 

para o quarto no qual costuma estar sentada, imóvel. Parece olhar na minha direcção, embora não tenha a certeza. 

Por vezes a sua cadeira está vazia, mas eu continuo a olhar. É como se o quarto vazio me devolvesse o olhar, retendo o 

meu encantamento.» 

Em Olympia, a importação de citações é assumida sem referência à autoria. O texto não cumpre um 

papel informativo, ilustrativo ou descritivo para a fotografia, nem a fotografia se submete à presença do 

texto, mas ambos reforçam a fragmentação aleatória de significados.  

Para Burgin o trabalho do autor de imagens é o de as resgatar e recontextualizar de forma antagónica. A 

fotografia é um veículo para a transferência de poder e significado de um lugar para outro, sem consti-

tuir poder em si mesma. Burgin é consciente da fragmentação da experiência do ser contemporâneo em 

que a percepção se produz através de uma paisagem mediática omnipresente, que exige um contínuo 

estado de alerta na relação com a imagem fotográfica, para com os seus códigos e sucessivos desdobra-

mentos. Exemplo disso é o modo como o segundo tríptico retoma a composição de Olympia, mas 

abandona os elementos descritivos do fundo, registado de forma neutra sem adereços e com uma 

diferença fundamental: não apresenta a figura feminina totalmente nua. É uma intersecção de um 

momento individual, privado e consciente da sua dimensão pública e do ser enquanto imagem.  

Objectos teóricos e crises? 

Olympia, Gerhard Richter, 1967  

Olympia (1979) — Ernesto de Sousa 
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Dé Jávù (1979-2002) — Julião Sarmento  

Stereo, 1989 — Jeff Wall  

Publicidade Yves Saint Laurent (1999) — Mário Sorrenti 

 

Who’s afraid of Olympia? 

Dear Sir, This is a right of reply. I’ve wanted to write for a while but the complaint which the “Musée d’Orsay” filed 

against me instilled within me a sense of inertia: how could I ask permission of an institution which has officially 

refused to consider my performance in front of Courbet’ s Origin of the World a political act? Never will I take the risk 

of being denied access to the museum. It would be self-censure. By filing a complaint for indecent exposure on May 

29, 2014, you sent a dramatic message to the world. (...) 

In 2016 the Olympia is not simply a nude model facing the viewer anymore: her gaze is metallic; her look is contem-

porary; it is a sort of lens–eye recording the gaze of the viewer, the guard and the director. All it takes is to open your 

eyes to recognize that something significant has changed in the world on the issue of nudity, and I will not wait any 

longer for this to be recognised in art. Hence, it is today that Olympia is the authoress of her own point of view, not 

tomorrow. Straightforwardly put, in 2016, Olympia owns her own copyright.  

With regards to intellectual property, it is currently forbidden to take photographs or film inside the museum. 

Nevertheless, for the model to be able to keep a trace of her own point of view, those images are crucial. I therefore ask 

you to let this take place. Olympia is all the whores hanging on the walls of your exhibition. I am Olympia. By 

accusing me of indecent exposure you publicly deny the point of view of the same nude models that you expose, 

thereby reducing them to mere objects. Furthermore, by prohibiting filming you are deliberately preventing their 

point of view from existing. 

Therefore, I am asking you, today, on January 16, to symbolically and literally allow me to reverse Olympia’s point of 

view. If your rules have become outdated, take the opportunity to change them. In other words, Olympia and all 

whom she represents, come to ask you to lend me your guards to protect this still invisible gaze. Rather than calling 

the authorities to arrest me, it would be better to have them guard my naked body in the same way that they guard 

Manet’s Olympia. Me Olympia, am today holding a bunch of flowers. Please accept them as a proof of your willing-

ness to embrace this gaze.” 

 

A Androgenia da técnica  

Antes da Olympia de Manet — a Olympia de Hoffmann: Der Sandmann, 1816, e. t. a. hoffmann 

«Olympia estava sentada como de costume diante da mesinha, os braços apoiados no tampo e as mãos cruzadas. 

Nathanael viu então pela primeira vez a admirável regularidade das feições de Olímpia; apenas os seus olhos 

pareciam estranhamente fixos e inanimados. Mas à força de olhar atentamente através do “lorgnon”, pareceu-lhe ver 
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como se húmidos raios lunares reflectirem-se nos olhos de Olímpia. (...) Nathanael fica pregado à janela, como que 

enfeitiçado, e não se cansa de contemplar a celeste beleza de Olympia.»  

P. E. D. Forgues and J. J. Grandville, Petites Miseres de la Vie Humaine (Paris: Fournier, 1843) 

— Eve Future, Villiers de L’isle Adam, 1878 

“Within this new work of art a creature from beyond the reach of Humanity has insinuated herself and now lurks 

there at the heart of the mystery, a power unimagined before our time.” (…)“The Android, as we've said, is only the 

first hours of Love, immobilized, the hour of the ideal made eternal prisoner” 

— Frankenstein — o prometeu moderno, Mary Shelley, 1810 

 

Se Mary Shelley, através da personagem do Frankenstein, ou Th. A. Hoffmann no seu conto The Sand 

Man, com a personagem da boneca mecânica Olimpia, antecipam uma imagem de triunfo da técnica na 

intervenção do corpo, relativizando o contorno entre sujeito e objecto e produzindo uma espécie de crise 

referencial, Aimee Mullins corporiza uma libertação do ficcional e uma incorporação positiva da técnica, 

demonstrando a docilidade e maleabilidade com que se relaciona com os mais variados dispositivos 

artificiais, numa hibridação homem-máquina que diminui a questão identitária original. Personagem 

enigmática em The Cremaster Cycle, a Cheetah é interpretada pela atleta, modelo, actriz e activista que, 

devido a uma deficiência de nascença, foi obrigada a amputar ambas as pernas, passando a utilizar 

próteses várias, praticamente todas desenhadas por Van Phillips. Como atleta as suas prótese foram 

desenhadas com base na anatomia das pernas traseiras de uma chita, chegando Van Philips a afirmar 

que considera possível que a prótese seja mais rápida que a perna natural. O corpo de Aimee Mullins é 

uma espécie de território protésico onde se instaura um novo espaço de identificação e corporalidade; 

um corpo que se caracteriza como um volume de geometria variável, susceptível de crescentes adições e 

prolongamentos. Como diz Ieda Tucherman, ela articula-se com territórios de outra natureza: metal, 

plástico entre outros, produzindo formas variáveis de presença, numa noção que obriga a questionar a 

noção de corpo inteiro e corpo incorporado, corpo como lugar que acolhe a técnica.  

 

Ver: Matthew Barney — The Order, 2003 

Ouvir: Les contes D’Hoffmann Act. 2, Les oiseaux dans la charmille, Olympia, Jacques Offenbach 


