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O RETORNO À NATUREZA  
E AO SUBLIME

Agnes Denes: Campos de Trigo — uma confrontação

A obra da artista americana Agnes Denes, Wheatfield — A confrontation 
(Campos de trigo — uma confrontação) (1982), patrocinada pela Public 
Art Fund, em Nova Iorque, à primeira vista, em nada se assemelha ao que 
muitos entendem como arte, visto que o signo indicial aponta para seu 
objeto dinâmico que é um campo de trigo como outro qualquer, e não à 
representação de um campo numa tela. Aqui, o campo de trigo é “real”. 
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Mas na concepção desta artista — em que arte e ciência possuem ambições 
semelhantes —, há aproximações e compreensões sobre a natureza e a 
complexidade das sociedades ocidentais na esfera de uma especulação 
filosófica. De acordo com o historiador e crítico de arte Peter Selz (1996, 
p. 147), Agnes Denes foi uma das primeiras artistas a trabalhar com site-
specific com interesse ecológico, em 1968, dando o nome de “eco-logic”. 

A partir dessa obra, temos a possibilidades de instaurar uma relação 
entre arte como um corpo político, destacando alguns elementos que 
podem ir do grão, passando pelos próprios processos presentes em uma 
plantação de trigo a outros que passam despercebidos na obra, ora em 
discussão. Ao considerarmos o grão como um signo desencadeador de 
um processo semiótico, teremos um percurso conhecido a percorrer, visto 
que sua origem e suas histórias já fazem parte de um imaginário popular 
milenar, que remonta ao período neolítico.

Por conseguinte, essas duas primeiras opções já seriam índices apon-
tando para diversas relações de ordem social, financeira etc. Ao optar por 
outro corpus, a ser metaforicamente criado a partir dessa obra, para dialogar 
com as questões supracitadas, o espaço seria certamente mais instigan-
te, pois nada mais estranho do que imaginar uma plantação crescendo 
saudavelmente, ainda que quase asfixiada pelos arranha-céus de uma 
grande metrópole. Ademais, quando contemplamos uma obra, o espaço 
não é necessariamente o primeiro elemento a ser identificado. Ainda no 
âmbito dessa possibilidade, este tipo de arte, Earth Art (se assim podemos 
denominá-la), não está apoiado apenas no objeto, mas, sobretudo, na 
experiência de espaço e no tempo, pois o observador pode se movimentar 
dentro da própria obra.

E quanto a Demeter? Seria possível endereçar a essa deusa da mitologia 
grega, responsável por todos os fenômenos e procedimentos ligados 
direta ou indiretamente à cultura da terra, uma releitura da sua trajetória 
durante o período em que roubaram sua Perséfone? Aqui, nesse campo, 
ela se esconde, e só sabemos da sua presença através da enunciação da 
própria artista, ou se o interpretante lógico conhecer a história dessa deusa.  
Ou melhor, como afirma Santaella (2007, p. 356), a seguir:
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Toda imagem representada, ou seja, corporificada em um suporte de 
representação, coloca em ação conceitos representativos que são 
próprios daquele suporte ou dispositivo. No caso do desenho ou 
pintura, os conceitos representativos devem ser de conhecimento 
da criação do autor das imagens. [...] quanto ao receptor da ima-
gem, este também deve ter pelo menos certa familiaridade com 
os conceitos representativos, caso contrário a imagem não será 
decodificada como tal. 

Contudo, todas essas tentativas de determinar apenas um corpo po-
lítico na obra nos leva a conjecturas inesgotáveis, e, consequentemente, 
a interpretações que variam de interpretante para interpretante, como 
ressalta Santaella (2007), acima. Ao conceituar esse campo como um 
signo híbrido, ao invés de destacar elementos, podemos analisar a obra 
de uma maneira mais aberta, pela possibilidade de transpor os limites 
impostos pelas técnicas tradicionais da arte. Pois, se por um lado, ela é 
indicial, apontando diretamente para seu objeto direto, por outro lado, 
como signo icônico, ela nos encanta, propicia uma contemplação que 
somente a natureza é capaz de proporcionar. E, mesmo em se tratando 
de uma obra indicial, a fase icônica deve ser priorizada, visto que é no pri-
meiro fundamento do signo que encontramos suas mais puras qualidades, 
que emergem da contemplação. Ao adentrar nesse local, as referências 
espaciais e perceptivas são provavelmente as primeiras que podem suscitar 
sensações diversas, como respirar o ar fresco e a brisa que vêm das águas do 
rio que correm sem cessar, caminhar pelo espaço, ficar parado observando 
as nuvens passar etc.

Thomas McEvilley, no artigo Philosophy in the land: since the 1960s 
(2004), destaca a poética que envolve a transformação natural desse cam-
po, onde suas espigas ondeavam em direção ao rio Hudson, presenteando 
o observador com uma paisagem exuberante, onde todos os fenômenos 
naturais alteravam a paisagem. Os dias ensolarados de verão, o vento ao 
entardecer, a luz da cidade à noite refletindo-se no campo, onde todas as 
cores da natureza estavam presentes em sua plenitude; os diversos tons 
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de verde e amarelo contrastando com a terra, o azul do céu e o cinza 
espelhado nos arranha-céus.

Para falar sobre a iconicidade do campo de trigo de Agnes Denes, nada 
mais apropriado do que trazer a obra de Waldo Emerson Nature (1983a) 
para esta reflexão. Ao dizer que o homem pode ser dono de muitas terras, 
mas nenhum deles pode ser dono da paisagem, Emerson se aproxima da 
confrontação proposta por Agnes Denes, nesse espaço onde as bolsas de 
valores oscilam nervosamente a cada minuto, enquanto o processo natural 
do passar do dia é lentamente desvelado. A arte, portanto, diferentemente 
da ciência, é um ícone; um signo que representa o seu objeto de tal modo 
que suas condições de significação com o signo não dependem da existên-
cia desse seu objeto. Como nos dizem Deleuze e Guattari (1992, p. 213)  “a 
obra de arte é um ser de sensações, e nada mais: ela existe em si” e, Leão 
(2002, p. 158), “a contemplação é algo muito mais ativo que costumamos 
pensar. Dinamismo formativo. Para Deleuze e Guattari, contemplar é criar, 
é contração de sensação. A sensação, por sua vez, preenche em si mesma 
com aquilo que ela contempla”. 

Ao transformar um terreno de detritos de aproximadamente 10.000m2 
em um saudável campo de trigo, localizado no coração do maior centro 
financeiro internacional, como um projeto de recuperação para uma área 
de aterro em Manhattan, Nova Iorque, Agnes Denes, como o próprio 
título da obra já indica, confronta a sociedade capitalista, que prioriza 
valores que vão de encontro a valores humanos, por vários motivos. 
Primeiramente, pela intromissão na cidade, uma confrontação com a 
alta civilização. Segundo, a confrontação se dá pela comprovação da 
discrepância existente entre o valor do trigo dourado, saudável, colhido 
nesse campo, de US$ 158 dólares, com o valor da terra, estimada em  
US$ 4,5 bilhões de dólares. Portanto, o valor da terra em Manhattan e em 
outras capitais mundiais não é equivalente ao que ela (terra) produz, mas 
ao valor simbólico (imobiliário) e ao prestígio global que representam as 
corporações multinacionais. De imediato surge um corpo político que faz 
referência à ingerência, desperdício, fome mundial e interesses ecológicos. 
Um apelo às prioridades extraviadas.

paisagens_signicas.indb   260 16/09/2010   09:29:54



O retorno à natureza e ao sublime 261

Ainda que quiséssemos nos distanciar dos índices, eles continuariam 
apontando para a Estátua da Liberdade, o World Trade Center e a área do 
Wall Street, que estão no seu entorno, e que são também símbolos da cultura 
americana. Mais uma vez retornamos a Peirce através de Santaella (1995, 
p. 52), que nos informa que “à Percepção interessa tudo aquilo que está 
no aqui e agora, entretanto só percebemos aquilo que estamos equipados 
para interpretar”. Nesse sentido, Thomas McEvilley (2004) faz observações 
pertinentes, ao considerar a obra uma confrontação entre natureza e cultura 
ou o campo de trigo e os enormes arranha-céus que contornaram esse 
campo durante a estação de seu crescimento e florescimento.

Mesmo que outros aspectos estejam diluídos ou obscurecidos, como a 
relação com a deusa Demeter, enfatizada pela artista, a obra também su-
gere uma sensibilidade neolítica, embora um dos desejos de Agnes Denes, 
entre tantos outros, fosse que, através dessa obra, a natureza pudesse 
ressurgir renovada e evocar seus elementos, como horizonte, sol, sombra, 
nuvem, chuva, tempestade, vento, alvorada, dia e noite, entre outros.

Em parte, o ponto deste contraste estava sobre a fome mundial e o 
abuso da terra. Entretanto, o campo de trigo ainda é considerado um 
símbolo, um conceito universal que representa alimento, energia, comércio, 
negócio mundial e economia. Assim como no período neolítico, quando 
o homem cultivou o trigo para poder alimentar outras culturas, os grãos 
colhidos por Agnes Denes também viajaram por vinte e oito cidades ao 
redor do mundo numa exibição chamada “The International Art Show for 
the End of World Hunger”, em 1992, incluindo o Rio de Janeiro.

Quanto às polêmicas discussões, que não apenas o novo propicia, mas 
toda arte que foge de seus cânones tradicionais, essa obra nos faz repensar 
o que é arte, e, a partir dela, a cada vez que olharmos a natureza em sua 
plenitude, vamos admirá-la em sua forma mais elevada, ou seja, como uma 
das obras de arte mais verdadeiras. 

De acordo com a filosofia da natureza de Schelling (2001a), o processo 
natural parte do nascer, morrer e deixar sua semente no mundo — que são 
os processos inteligentes da natureza. Para Schelling (2001a), o universo 
e a natureza são pura liberdade. Ao mesmo tempo em que confronta o 
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capitalismo mundial, abrigo, alimento, Agnes Denes traz de volta à arte 
contemporânea o sublime, a natureza, que segundo o conceito de estética, 
de Charles Sanders Peirce, é onde reside o kalos, o admirável.

Campos de Girassóis: Anselm Kiefer e Vincent van Gogh

De acordo com Osborne (1991, p. 59), existem três classificações que 
nos ajudam a entender a arte, a partir das duas últimas décadas do século 
passado até os dias de hoje.

A arte existe hoje no estado de pluralismo, nenhum estilo ou mesmo 
modo de arte é dominante; o pluralismo é o resultado da ruptura 
progressiva ou autodestruição do prévio projeto hegemônico do 
Modernismo, legalizado na pintura e na escultura durante os anos 
1960 e início dos anos 1970 pela Arte Minimalista e a Arte Conceitual 
na radicalização do projeto do abstracionismo, em conjunção com o 
paralelo, mas não muito diferente da expansão da Pop; essa situação 
envolve a legitimação (ou pelo menos a ausência da deslegitimação 
da convicção) do “retorno” da pintura, e para a pintura figurativa e ex-
pressiva em particular, de uma forma ou de outra. (tradução nossa)

Dentro desse cenário pluralista, já abordado amplamente neste livro, 
sobretudo à luz das teorias de Danto (1998), a maioria delas condensadas 
em Horowitz e Huhn (1998), a pintura floresce no cenário artístico inter-
nacional depois de alguns anos, na década de 1980, à sombra dos objetos 

“desmaterializados”. Este fenômeno de retorno à pintura concentrou-se na 
Europa, mais especificamente na Itália e na Alemanha, sendo que neste 
último país o neoExpressionismo apresentava uma pintura com forte carga 
identitária da cultura germânica.

A jovem geração de pintores alemães (1980), quase sempre radicada 
nos principais centros urbanos e culturais — Berlim, Düsseldorf, Hamburgo e 
Colônia —, mostrava uma arte próxima ao Romantismo e ao Expressionismo 
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do início do século XX. Sendo filhos da Segunda Guerra Mundial, estes 
artistas escolhiam temas que estavam voltados para a história desse país, 
e assim destacam-se nomes como A. R. Penck, Anselm Kiefer, Georg 
Baselitz, Gerhard Richter, Jörg Immendorff e Markus Lüpertz. Estes e 
inúmeros outros artistas, inclusive de uma geração posterior, dos nossos 
dias atuais, abordam em suas pinturas temas com a predominância do figu-
rativo — retratos, autorretratos, paisagens, espaços habitacionais, quartos, 
salas de estar e cenas do cotidiano público e privado —, geralmente em 
grandes formatos nos quais se pode perceber que o uso da fotografia é 
recorrente durante o processo de elaboração de seus trabalhos. 

Segundo alguns teóricos, na obra desses pintores, há uma presen-
ça de obsolescência nos objetos, uma certa nostalgia, algo inóspito e a 
banalidade da existência cotidiana. O realismo figurativo é encontrado 
mais precisamente nas pinturas de Neo Rauch, Tim Eitel, Norbert Bisky 
e Sophie von Hellermann, que são considerados como pintores da Neue 
Leipziger Schule ou Nova Escola de Leipzig, oriundos da Academia de 
Artes Visuais de Leipzig. Entre eles destaca-se Neo Rauch com temas 
voltados para trabalhadores, postos de gasolina e figuras de histórias em 
quadrinhos. Nas pinturas de Tim Eitel, o Realismo é quase fotográfico, 
com figuras isoladas e em alguns trabalhos elas surgem meditativas, como 
se observassem, ou mesmo contemplassem algo que está fora do quadro. 
Mas nosso interesse está especificamente voltado para a obra de Anselm 
Kiefer, um dos artistas alemães que mais contribuíram para o retorno da 
pintura nos anos 1980. 

Na arte alemã, como nos informa Honnef (1994, p. 51):

Dominava o internacionalismo ao sufocar a própria herança cultural, 
esta parecia que pretendia, simultaneamente, esquecer a recordação 
do estilo do regime nazi. Os artistas alemães ansiavam por seguir as 
idéias artísticas vindas da França, dos EUA e, por vezes, também da 
Itália. A arte ocidental, principalmente as formas abstratas, tinham-se 
tornado sinônimo de liberdade graças à vitória dos aliados.
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No final do século XX, de acordo com Foster (1988, p. 197), temos 
testemunhado um reaparecimento da pintura, não só um renascimento de 
modos antigos como se fossem novos, mas também uma retomada de va-
lores antigos, como se eles fossem necessários. Além desse reaparecimento, 
Foster admite a presença de certa aura na pintura e na fotografia, onde pre-
domina a originalidade, junto às práticas artísticas mais contemporâneas.

Ao escolhermos a obra de Anselm Kiefer para encerrar este livro, 
levamos em conta a afinidade existente entre as teorias que podemos 
apresentar agora, retomando os conceitos vistos inicialmente. Trata-se, 
portanto, de um capítulo conclusivo pelas suas peculiaridades, pois quando 
iniciamos com a filosofia da natureza de Schelling (2001a), no século XVIII, 
os conceitos presentes nessa obra foram surgindo em artistas, a partir dos 
anos 1960. E, com eles, verificamos uma volta à natureza, como fonte de 
inspiração da arte dos dias atuais, tanto na fotografia, como na escultura 
e na pintura, inclusive, até mesmo, o retorno à pintura de paisagem. E a 
esse retorno, consideramos como um período de rememoração. 

Porém, antes de abordarmos a homenagem de Anselm Kiefer a Vincent 
van Gogh, em forma de diálogo visual, consideramos importante apresen-
tar Kiefer, bem como conceitos presentes na obra desse artista, conceitos 
estes que fazem parte da arte da nossa atualidade.

Anselm Kiefer abandonou os estudos em Direito e decidiu visitar o 
Monastério La Tourette, construído pelo arquiteto francês Le Corbusier. 
Seu objetivo era conhecer mais de perto os métodos pelos quais esse 
arquiteto trabalhava com os materiais, sobretudo o concreto, de onde 
extraiu uma ideia abstrata sobre religião. La Tourette é um espaço que 
chama atenção pela harmonia existente entre espaço, assim como materiais 
que fazem uma associação à vida monástica, ou seja, simplicidade e aproxi-
mação à natureza. Além de suas obras, Le Corbusier era conhecido como 
um homem que entendeu o paradigma modernista, o embate dialético 
entre a tradição e a modernidade, entre a herança artística e o tecnicismo 
emergente do século XIX. 

Benton (1987) define a arquitetura de Le Corbusier como uma obra 
que possui uma dimensão espiritual, visto que, em seus depoimentos, sua 
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vida profissional e particular não estavam separadas. Ele acreditava numa 
existência voltada para a união coletiva, que em muito se aproxima do prag-
matismo de Peirce, do admirável, e do absoluto de Shelling, e expressava o 
quanto havia lutado a favor do racionalismo, fortemente imbuído nele por 
uma vida ativa e pela ciência. E Le Corbusier reconhecia a inata e intuitiva 
ideia de um ser supremo que lhe era revelado aos poucos pela contemplação 
da natureza. Essa afinidade com os elementos naturais o levou, depois da 
Segunda Guerra Mundial, a iniciar uma investigação de signos figurativos 
do homem, da natureza, de materiais e do espaço, por entender que a 
natureza estava permeada por signos da história da humanidade.

Foi então, a partir dessas informações e o convívio com o espaço La 
Tourette, que Anselm Kiefer decidiu fazer uma arte que estivesse voltada 
para esses princípios. E, segundo Auping (2005, p. 24), “por mais de três 
décadas Kiefer explorou a grande pergunta desalentadora: por que conceitos 
tal como transcendência e a ideia de um ser superior têm existido por toda 
a história?” (tradução nossa) Em busca de respostas para seus questiona-
mentos, Kiefer passa a investigar os materiais e elementos do mundo natural 
como um começo para seu trabalho, a partir das árvores, das florestas, os 
ciclos de vida e a mitologia de serpentes e anjos, como meios de criar um 
diálogo entre céu e terra. Para esse artista, o universo contém espírito e está 
em um processo ininterrupto de criação e destruição, onde o fogo, os metais 
derretidos e suas possíveis combinações, ao se fundirem, são, ao mesmo 
tempo, transformação e criação. Seu objetivo é passar um conteúdo que 
faça parte de sua história de vida através da matéria na arte.

Para Colpitt (2006, p. 104), as paisagens de Kiefer são campos de 
história, de guerra, de uma Alemanha que carrega o peso de uma trajetória 
peculiar, e esse pintor abre espaço nos seus quadros para incluir a mitologia 
e o holocausto. (tradução nossa) E, de acordo com Auping (2005, p. 38), 
algumas de suas pinturas aludem à mitologia grega, e a referência que Keifer 
faz a Hércules está acompanhada do material devidamente escolhido:

O chumbo é um material muito importante. É, naturalmente, um 
material simbólico, mas também a cor é muito importante. Você 
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não pode dizer que ele é claro nem escuro. É uma cor ou não-cor 
com a qual me identifico. Eu não acredito no absoluto. A verdade 
é sempre cinzenta. (tradução nossa)

Como podemos observar, nem sempre as declarações dos artistas 
coincidem com as interpretações e investigações feitas por teóricos. Nesse 
caso, não se trata de discordância, mas algo que é próprio da iconicidade 
do signo da arte, que faz com que nem mesmo o artista tenha uma ex-
plicação exata de sua obra. Sendo passível de várias interpretações, cada 
interpretante irá abordá-la mediante seu repertório intelectual. E quanto 
à paisagem? Como ela surge depois de tanto tempo fora do contexto 
artístico do século XX? 

Nessa reintrodução da paisagem na pintura, a partir do final do século 
XX, encontramos vários conceitos de teóricos e críticos que nos levaram a 
refletir sobre a obra de Anselm Kiefer. Mas foi com Andrew Benjamin (1991, 
p. 95), filósofo especializado em arte contemporânea, que primeiramente 
encontramos as principais considerações que nos ajudaram a aprofundar as 
investigações sobre esse diálogo com Vincent van Gogh. Andrew Benjamin 
nos diz que, ao retornar ao campo da repetição, o primeiro elemento 
que deve ser notado é a presença de paisagem, que cede a um campo 
de interpretação. E é nesse período que a arte libera esse tipo de pintura 
de seu conceito tradicional, para incluir a história “como uma obra de 
rememoração”. (tradução nossa)

Por conseguinte, podemos considerar que a presença da paisagem nas 
pinturas de Kiefer nos leva a refletir agora, sobre o sentido lato da palavra 
paisagem. Trata-se de paisagens sígnicas de campos de representação, 
campo de retorno e repetição, o lugar de uma determinada representação. 
Sabemos que todo retorno implica uma repetição, por isso ele está con-
taminado de algo do passado e algo do presente, e podemos dizer, então, 
que, de uma forma sutil, existe uma hibridização de tempo na paisagem 
de Kiefer. Sendo uma palavra de amplos significados, devemos lançar um 
olhar mais especulativo a essa nomenclatura. O retorno que caracteriza a 
pintura de Kiefer vai além da técnica, pois, diferentemente das paisagens 
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características do Romantismo e as de Van Gogh, o que Kiefer traz para 
suas paisagens são memórias de um período que marcou a história da 
humanidade, ou seja, um “campo” liberado pela contemporaneidade, para 
a inclusão da história. 

Para Honnef (1994, p. 52), Kiefer não aborda as forças primitivas nem 
as mistifica, pois, nas suas paisagens, “a terra apresenta-se queimada,  
é uma terra apocalíptica. As suas pinturas recordam a imagem da Natureza 
apresentada pelos românticos e pelos Expressionistas, mas revelam as 
graves ameaças que pairam sobre o nosso mundo”. Devido a essa primeira 
característica do trabalho de Kiefer, isto é, a variedade de elementos na-
turais e a dimensão das obras, sua arte tem sido considerada memorável, 
termo que vai além de um mero adjetivo, algo que o ultrapassa e torna-se 
um conceito, pelos significados que abrange. A memória, nesse caso, 
refere-se a tudo aquilo que está relacionado às funções psíquicas; um 
fenômeno em processo de devir que não exclui seus antônimos, isto é, 
aquilo também que é esquecido. Nesse sentido, o ato de celebrar eventos, 
perpetuar momentos efêmeros, relembrar o passado através de diversos 
tipos de representação, por sua abrangência, tem sido considerado por 
alguns teóricos como sendo um monumento. 

Esse monumento é um espaço aberto que permite que, tanto a lem-
brança como a sua ausência, possam transitar em processo dinâmico, ainda 
que muitas vezes pareça estático. Todo esse arsenal da memória faz com 
que o homem possa trazer à tona as experiências com o mundo real, que 
se dão mediante a apreensão do que é visto e vivido, pois estamos sempre 
preenchendo lacunas com o esforço da imaginação em busca de signi-
ficados. Não existe o que está esquecido, haverá, então, a oportunidade 
de lembrar em outro contexto, em outro momento, de uma outra forma, 
porque os restos dos significados estão escondidos em nós. 

Devido à representação de paisagens de terras desoladas, a arte de 
Kiefer se inclui nesse conceito de tempo, que tem sido associado ao que 
Walter Benjamin (1986b) denomina de Angelus Novus, inspirado na aqua-
rela de Paul Klee, realizada em 1920. Segundo Walter Benjamin (1986b, 
p. 249), esse anjo:
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Representa o anjo da história, com ares de quem se assusta com 
o presente, procura voltar para o passado, mas é empurrado para 
frente pelo sopro do futuro. De asas dilatadas e boca aberta, o 
Angelus Novus enxerga na cadeia de acontecimentos as catástrofes 
que se acumulam, mas não pode se deter para reconstruir o tempo, 
porque não pode fechar suas asas, elas estão presas às novas tra-
gédias, às injunções do cotidiano. [...] A pintura de Klee intitulada 
‘Angelus Novus’ mostra um anjo pronto para se afastar de algo que 
ele contempla fixamente. Seus olhos fitam, sua boca está aberta, 
suas asas espalhadas. Assim é a maneira pela qual alguém pode 
perceber o anjo da história. Seu rosto está em direção ao passado. 
Onde percebemos uma corrente de acontecimentos, ele vê uma 
catástrofe, que mantém ruínas que se amontoam sobre ruínas e se 
lança frente os seus pés. O anjo gostaria de permanecer, acordar o 
morto, e tornar inteiro o que foi esmagado. Mas uma tempestade 
sopra do Paraíso; e o agarra pelas suas asas com tal violência que 
o anjo não pode mais fechá-las. Esta tempestade irresistivelmente 
impede-o de ir ao encontro do futuro, ao qual suas costas estão 
viradas, enquanto a pilha de escombros diante dele cresce skyward. 
Esta tempestade é o que nós chamamos de progresso. 

Através da descrição da imagem do anjo de Paul Klee, Walter Benjamin, 
(1986b) revela seu maior desejo em recontextualizar a história, o que 
envolve uma rejeição de linearidade e historicidade e um rompimento de 
temporalidade, resultando em um momento revolucionariamente carbo-
nizado do “Agora-Tempo”. Santaella (2007, p. 203) sublinha que esse anjo 
interpretado por Walter Benjamin, em menos de um século, transmutou-se 
e “já não deixa atrás de si uma montanha de ruínas; as montanhas agora 
rodeiam o anjo”. O Angelus Novus a que Santaella se refere é também, 
para Walter Benjamin, o conceito de aura, um conceito axial, e na obra de 
Kiefer todos esses conceitos estão presentes como um desafio para que 
a história seja relembrada, repensada, refletida, ou mesmo reconstruída, 
em que a imaginação passa a desempenhar um papel de investigadora 
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dos elementos sensíveis para reproduzir e/ou representar as lembranças 
de uma cultura. 

Além da pintura, o tempo permeia toda a arte de Kiefer. Segundo 
Colpitt (2006, p. 104), esse artista possui uma enorme atração por livros, 
pelo fato deles serem manifestações de tempos, ou seja, o tempo que 
envolve o escritor para escrever, e o tempo que envolve a sua leitura, página 
por página. Para Kiefer, existe uma diferença entre os livros e as pinturas, 
pois as pinturas já são propriedades do tempo, basta entrar num quarto e 
ela se apresenta, tudo está aí imediatamente. O observador pode ficar na 
frente dela pelo tempo que quiser, para tentar entendê-la melhor, mas não 
tem que seguir isso através de qualquer comprimento de tempo. Já em 
referência aos livros, eles são realizados para serem apreendidos de duas 
maneiras: livros que podem ser manuseados e livros que ficam entreabertos; 
esses últimos são livros que podem ser contemplados como pinturas. São 
trabalhos que estão no meio, entre a aparição e o tempo. Esse interesse 
de Kiefer por livros surge em suas pinturas através de palavras, frases, 
nomes, que muitas vezes aparecem em forma de verbos que denotam 
uma atividade, ao invés de uma identidade decorrente de certas conexões 
com a história da Alemanha, à qual esse pintor não cessa de se referenciar. 
Na sua pintura Your golden hair Margarette (1981), a repetição de partes 
do poema de Celan, referindo-se a Icarus, filho de Daedalus, configura a 
metonímia e a citação. Portanto, a paisagem histórica se mistura à paisagem 
mitológica, e a repetição estabelece a relação entre representação e o lugar 
da representação.  (tradução nossa)

Anselm Kiefer e Van Gogh no Sul da França
Desde 1993, Anselm Kiefer vive e trabalha no seu Hill Studio (Estúdio-
Colina), em Barjac, a alguns quilômetros fora de Nîmes, ao sul da França. 
La Ribaute, como é chamado o estúdio com seus bens adjacentes estende-
se por aproximadamente 35 hectares de terra e caracteriza um complexo 
extraordinário de corredores, cavernas, velhas edificações industriais e 
espaços privados. Esse espaço serve de repositório de múltiplas impres-

paisagens_signicas.indb   269 16/09/2010   09:29:54



270 Paisagens Sígnicas

sões e influências, repleto de objetos encontrados de uma variedade de 
lugares diferentes: motor de avião de bombardeio da Segunda Guerra 
Mundial, assentos de cinema, várias camas de hospital etc. Todos arma-
zenados em containers para serem usados em suas obras; o local também 
possui, além de campos, várias estufas em que Kiefer cria plantas para 
usar nos seus trabalhos, sobretudo girassóis gigantes. Algumas vezes 
o espaço do Estúdio-Colina, em Barjac, torna-se um lugar onde a arte 
e a paisagem se fundem à medida em que pinturas são deixadas ao ar 
livre. Vejamos o depoimento de Kiefer (apud COLPITT, 2006, p. 110) 
no trecho a seguir:

Necessito da natureza, [...] o tempo variável, o calor, o frio. Às vezes 
eu deixo minhas lonas do lado de fora na chuva. Jogo ácido, terra 
ou as rego. Eu não uso tintas industrialmente fabricadas. A tinta 
vermelha não é vermelha, por exemplo, é ferrugem, ferrugem real. 
Estou constantemente experimentando com novos processos. 
(tradução nossa)

Diferentemente do trabalho desenvolvido por Kiefer no seu país de 
origem, as pinturas realizadas no sul da França falam visualmente sobre 
o cosmos, palavra derivada do grego kosmos — que significa disciplina —, 
o Universo em seu conjunto e sua ordenação, estrutura universal em sua 
totalidade. Na citação que se segue, podemos entender o quanto Kiefer, 
do mesmo modo que Van Gogh, apaixonou-se pelos girassóis. 

Anselm Kiefer também se apaixonou pelos girassóis depois que 
se mudou para a Provence e para ele as sementes escuras da flor 
tornam-se uma espécie de antimatéria em galáxias escuras. Esta 
melancolia germânica surge do desejo impetuoso de possuir o fogo 
do conhecimento total enquanto sabendo que não é permitido.  
O artista, no entanto, pode ser cobrado, como Prometheus, por 
roubar um instante deste conhecimento divino para compartilhá-lo 
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com a espécie humana em sua viagem em direção a uma suposição 
final do total cósmico. (COLPITT, 2006, p. 109,  tradução nossa)

Ali, em Barjac, próximo de onde Van Gogh pintou seus últimos quadros, 
Kiefer passou a usar girassóis mortos, que, segundo ele, representam 
galáxias escuras, o reverso do poder de luz. Nas suas pinturas há uma 
variedade de imagens noturnas, pois, no seu entendimento, antes da luz 
era o vazio e ao vazio tudo deve retornar. De acordo com Auping (2005, p. 
59), os girassóis e as sementes usados na pintura de Kiefer são uma explícita 
homenagem a Vincent Van Gogh. Manget, título de uma das suas obras 
mais recentes, é composta de um sol central acompanhado de chamas de 
girassóis, onde o fogo possui um significado importante. (tradução nossa) 
Sol invictus [Invincible Sun] e Die Klugen Jungfrauen incluem vários girassóis 
em chamas junto a sementes dessa flor.

De acordo com Rose (1998), a série In falling stars (2007), composta 
por pinturas e instalações, apresenta girassóis secos, e o observador é 
confrontado com uma qualidade emotiva da obra proveniente do uso 
dessa flor, bem como de suas excepcionais texturas, como as camadas de 
tinta cobertas com materiais orgânicos: terra, palha, sementes de girassóis, 
incrustações densas, barro, cinza etc. Deste modo, a paisagem de Kiefer 
difere do gênero tradicional dessa pintura e, embora sublime, ela não 
surge como uma paisagem; ela é criada pelo observador, por todos os 
materiais compostos. Rose (1998) nos informa ainda que, ao inspirar-se nos 
girassóis e céus estrelados de Van Gogh, Kiefer relaciona-os aos grandes 
acontecimentos cósmicos, tentando criar um elo entre o mundo terrestre 
e o mundo celestial, entre a realidade e o imaginário. 

Porém, segundo Andrew Benjamin (1996, p. 83), as pinturas não são 
ilustrações de interesses teóricos; diferentemente, elas devem ser melhor 
compreendidas como formulação e propostas para certos problemas. Elas 
materializam, trazem à tona, aquilo que não pode estar presente, ao mesmo 
tempo, “as pinturas não são mais uma ocasião para ver anomalias dentro 
de uma representação [...], elas tornaram-se desempenhos de ontologias 
profundamente ressonantes”. (tradução nossa)
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Nas considerações acima, Andrew Benjamin (1996) descreve uma das 
principais características da arte contemporânea, ou seja, a partir da arte 
conceitual é necessário entender a arte com base em diversos ângulos. 
Portanto, devido à repetição da paisagem e girassóis, que, nesta questão, 
pode ser considerada uma visão geral da lógica outra vez e de novo, ou seja, 
outra vez, mas de uma nova maneira, há uma diferença considerável entre 
o tempo do objeto ou acontecimento lembrado e o presente. O tempo 
do objeto ou acontecimento lembrado é sempre diferente do tempo em 
que ele aconteceu, é outro tempo.

Nas pinturas de Anselm Kiefer, além dos materiais — como o uso dos 
girassóis para homenagear Van Gogh —, ele escreve os nomes de seus 
ídolos. A essa escrita, Roland Barthes (1979), considera apenas o ato 
gráfico de dedicar que, para ele, é um desses verbos a que os linguistas 
chamaram de performativos. Os nomes são como aqueles jarros que 
lemos em não sei qual conto de As mil e uma noites: os gênios estão 
presos dentro deles. Se você abrir ou quebrar o jarro, o gênio sai, eleva-se, 
dissipa-se como fumaça e enche todo o ar: quebre o título e toda a tela se 
esvai, porque o seu sentido se confunde com o próprio ato de enunciá-los. 
E o que é a arte senão um constante enunciar? Dela não devemos esperar 
mais do que ela já proporciona àqueles que têm o poder da sublime 
experiência e a qualidade do sentimento estético, considerado como a 
mais difícil das sensibilidades. Por isso, para Barthes (1979), dedicar é o 
gesto real pelo qual alguém apresenta o trabalho que fez à outra pessoa 
que ama ou admira. Esse amor, para Peirce, é o projeto agápico, no seu 
conceito de estética, aquilo que é admirável, que gera inteligibilidade, 
conhecimento e crescimento.

Enquanto o principal objetivo de Vincent van Gogh era poder captar 
a qualidade da luz, Anselm Kiefer investiga materiais e grandes espaços 
para expressar visualmente suas ideias, e explora a arte de uma maneira 
metafísica, ao invés do aspecto psicológico. À primeira vista, as pinturas de 
girassóis de Van Gogh são meramente naturezas mortas; e não obstante 
diferenciarem-se das paisagens e instalações de Anselm Kiefer, como estes 
dois artistas comunicam visualmente suas ideias através dessa flor?
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A palavra girassol, conhecida universalmente, vem do grego helianthus 
— helios de sol e anthos de flor. Símbolo do deus sol em várias culturas, 
incluindo os astecas e os incas dentre outros. Seu centro possui um padrão 
definido, com uma organização de espirais interconectadas em que os 
números das espirais da esquerda e da direita são números sucessivos da 
série de Fibonacci. Há, aproximadamente, 34 espirais em uma direção e 55 
em outra, chegando-se a 89 e 144, respectivamente. Daí o interesse pela 
sua definição que dá espaço a teorias das mais complexas. No texto de 
Bataille (1986), encontramos algumas passagens sobre esse assunto, que 
servem de contribuições a nossas reflexões. Pelo interesse na obra de Van 
Gogh, Bataille (1986) desconstrói o conceito tradicional do girassol e seu 
movimento em direção à vida e à luz, associando-o a um sol que queima, e 
que vai além da sua luminosidade e da qualidade das cores. Opostamente, 
Bataille (1986) destaca uma pintura desse pintor que representa girassóis 
mortos e queimados pelo sol, ao que ele vê semelhanças entre Van Gogh 
e Prometheus, que roubou o segredo do fogo e foi punido pelos deuses. 

Ao discorrer sobre a relação entre o girassol, a obra e o artista, Lawrence 
(1998, p. 173) traz outras contribuições ao nosso debate:

Quando Van Gogh pinta girassóis, ele revela, ou alcança, a relação 
nítida entre si, como homem, e o girassol, como girassol, num breve 
momento de tempo. Sua pintura não representa o girassol em si. 
Nós nunca devemos saber o que o girassol realmente é. [...] A visão 
da tela é eternamente incomensurável com a tela, ou a tinta, ou Van 
Gogh como um organismo humano, ou o girassol como um orga-
nismo botânico. Você não pode ponderar nem medir nem mesmo 
descrever a visão na lona. Ela apenas existe, para lhe dizer a verdade, 
na quarta dimensão. No espaço dimensional não tem nenhuma 
existência. É uma revelação da relação aperfeiçoada, num certo 
momento, de um homem e um girassol. Não é nenhum homem-
no-espelho nem uma flor-no-espelho nem está acima ou abaixo 
e através de alguma coisa. Está entre tudo na quarta dimensão.  
E esta relação aperfeiçoada entre homem e seu universo do ambien-
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te circundante é vida em si para a humanidade. E tem esta qualidade 
da quarta dimensionalidade da eternidade e da perfeição. Mas isto 
é momentâneo. Homem e girassol desaparecem num momento, no 
processo de formar um novo relacionamento. A relação entre todas 
as coisas muda dia após dia, numa ação secreta e sutil de mudança. 
Logo a arte, que revela ou atinge a outro relacionamento perfeito, 
será para sempre nova. (tradução nossa)

Assim como para Bataille e Lawrence, para Derrida (1976), tanto na 
linguagem como na arte, o signo não é fixo nem estável, ele muda de 
acordo com a sua aplicação e localização, assim como o sol e o girassol. 
Ao abordamos esses conceitos, nos aproximamos da filosofia de Peirce, no 
que diz respeito ao conceito de movimento, continuidade, ou seja, como 
o signo flui e cresce, como o signo vai e retorna renovado, o mesmo e 
ao mesmo tempo, um outro, para poder construir o projeto agápico, sua 
principal noção de estética. 

Ao arriscarmos apontar a presença, na obra de Anselm Kiefer, de carac-
terísticas que podem ser associadas ao pragmatismo de Peirce, destacamos 
entre outros depoimentos já apresentados anteriormente, o Praemium 
Imperiale conferido a esse artista pela Japan Art Association, em 1999. 
Kiefer demonstra um complexo engajamento crítico com a história, na 
convicção de que a arte pode curar uma nação traumatizada e um mundo 
dividido. Através de pinturas épicas, feitas em grandes telas, representa 
visualmente a história da cultura alemã com a ajuda de descrições de figuras 
como Richard Wagner, Goethe, dentre outras celebridades. Essa maneira 
de ver a função da arte como um meio para guiar o mundo através do 
esforço humano, faz com que ele seja um dos artistas mais pesquisados 
na nossa atualidade. 

A maioria dos autores contemporâneos, sobretudo os mais especializa-
dos na semiótica peirciana, a exemplo de Santaella, considera uma tarefa 
difícil identificar todas as histórias misteriosas e os sistemas de crença 
subjacentes à construção dos significados existentes na arte. Afinal, o ob-
servador se aproxima da obra pelo poder emotivo que dela deriva através 
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de sua escala teatral e materiais evocativos que emanam da contemplação. 
Do mesmo modo, Deleuze e Guattari (1992, p. 272) também elucidam:

A sensação é contemplação pura, pois é pela contemplação que se 
contrai, contemplando-se a si mesmo à medida que se contempla 
o elemento. [...] Plotino podia definir todas as coisas como con-
templações, não apenas os homens e os animais, mas as plantas, a 
terra e as rochas. [...] A planta contempla contraindo os elementos 
dos quais ela procede, a luz, o carbono e os sais, e se preenche a si 
mesma com cores e odores que qualificam sempre sua variedade, 
sua composição.
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