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fotografias da coleção de Aby Warburg1 
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Resumo 

 

Em 2004 foi encontrada no Arquivo do Instituto Warburg, em Londres, uma coleção de 

fotografias de imprensa da Primeira Guerra Mundial compilada pelo seu fundador, Aby 

Warburg (1866-1929). A coleção era desconhecida até então e foi pouco estudada até este 

ano. Com apoio da Capes, realizou uma pesquisa pioneira e produziu um catálogo da 

coleção com reprodução de todas as fotos e legendas para a maioria delas. Com base nesse 

trabalho, pôde identificar com clareza a participação de Warburg na composição da 

coleção, do início ao fim, afastando a hipótese de que ele não tivesse relação com o 

conjunto de imagens. E propõe realizar uma exposição organizando fotografias em 

painéis temáticos semelhantes aos do “Atlas de Imagens Mnemosine” produzido por 

Warburg ao final de sua vida, relacionando as fotografias entre si e ao trabalho teórico do 

iconologista alemão. 
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A pesquisa em 2017 
 

 Entre marco e julho de 2017 realizei uma pesquisa sobre a origem e conteúdo das 

1500 fotografias sobre a Primeira Guerra Mundial encontrada no Arquivo Warburg, em 

Londres, em 20043. As fotografias, predominantemente de imprensa, foram reunidas pelo 

estudioso Aby Warburg4 durante a Primeira Guerra Mundial (1914-18) e só haviam sido 

analisadas marginalmente por dois pesquisadores, quando estudavam outros temas. 

Foram eles: e o norte-americano Peter J. Schwartz, quando realizava a pesquisa sobre o 

arquivo de fichas sobre publicações (livros e jornais) relacionadas à Primeira Guerra 

Mundial produzido por Aby Warburg entre 1914 e 1918; as referências às fotografias 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica (COS) da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC-SP; Bolsista da CAPES, email: leao.serva@santaclaraideias.com.br  
3 Sobre a coleção, ler SERVA, 2017.  
4 Sobre Aby Warburg, ler SERVA, 2015. 
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estão publicadas em SCHWARTZ, 2008; e o francês Georges Didi-Huberman, quando 

realizava os estudos para o ensaio que serviu de roteiro e texto do catálogo para a 

exposição “Atlas: Como Carregar o Mundo nas Costas”5, em Madri (2010); as referências 

à coleção estão publicadas em DIDI-HUBERMAN, 2010, e DIDI-HUBERMAN, 2012.  

 Fora o trabalho desses dois pesquisadores, para quem elas eram tema marginal, as 

imagens permaneciam cercadas de mistério. 

 Minha pesquisa foi realizada com uma bolsa de doutorado sanduíche da Capes, 

como parte do desenvolvimento de uma tese de doutorado sobre "As Fórmulas de Emoção 

na Fotografia de Guerra". Durante os quatro meses produzi um catálogo completo das 

imagens e legendas identificando fatos e personagens representados em nelas. 

 Assim também foi possível estabelecer com mais precisão as origens da coleção 

e sua relação com Aby Warburg. Os dois pesquisadores com textos publicados sobre a 

coleção tinham hipóteses antagônicas sobre o conteúdo e sua origem com a obra do 

iconologista alemão. 

 Segundo a ordem cronológica de publicação dos estudos, em sua rápida referência 

à coleção de fotografias, em seu estudo sobre o Arquivo Warburg, o estudioso Peter J. 

Schwartz diz não ter encontrado vínculos entre a coleção de fotos e o Arquivo Warburg 

de fichas manuscritas sobre a guerra, chamado Kriegskartothek6. Diz: “São quase todas 

fotografias de imprensa que parecem ter sido liberadas pelo crivo dos censores: nenhum 

morto pela guerra, apenas cenas e mais cenas de alto espírito e de sucessos alemães” 

(SCHWARTZ, 2008: 56). 

 Georges Didi-Huberman, em seu ensaio “Warburg’s Haunted House”, diz: 

Essa documentação iconográfica produz uma impressão como aquela causada 

pelas pranchas do ‘Mnemosine’: ambas são desordens brilhantemente 

organizadas, profusão de imagens em que afinidades extraordinárias aparecem, 

enviando-nos de volta às mais fundamentais motivações da Kulturwissenschaft 

warburguiana. (DIDI-HUBERMAN, 2012: 67). 

 

 Ao final, Huberman conclui: “É claro que, aos olhos de Warburg, esta cacofonia 

iconográfica significava tanto quanto a desordem gestual de um ataque de histeria poderia 

significar aos olhos de Freud” (idem). Traduzindo: ele viu relação entre a coleção e o 

pensamento de Warburg. 

                                                 
5 O ensaio posterior foi publicado em DIDI-HUBERMAN, G. “Atlas. Portar el Mundo Entero de los Sufrimientos”. 

In: DIDI-HUBERMAN, G (org.) ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Madri: TF Editores/Museu Rainha Sofia, 2010. 
6 Essas caixas e suas fichas são descritas de forma detalhada no texto de Schwartz (2008). O catálogo digital com os 

índices de todas as caixas está disponível no website do Arquivo Warburg (WIA), em http://wi-

calm.sas.ac.uk/calmview. O código de referência é WIA III.2.1.ZK.  

http://wi-calm.sas.ac.uk/calmview
http://wi-calm.sas.ac.uk/calmview
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 A observação das fotografias para a construção de um catálogo e suas legendas 

mostrou que Didi-Huberman teve uma intuição mais próxima da verdade: a coleção 

certamente é “de Warburg” e teve sua participação (ou como se passou a dizer 

recentemente, “curadoria”) do início ao fim. 

 Já Schwartz intuiu melhor todo o resto quando estimou origem da coleção de 

fichas sobre a Primeira Guerra, a Kriegskartothek: sua origem se deveu ao desejo de obter 

fotos para a publicação da revista “Rivista Illustrata” sobre “La Guerra del 1914” (que 

Aby Warburg publicou nos primeiros meses do conflito, para distribuição na Itália, com 

o objetivo de influenciar a opinião pública italiana a pressionar o país a se manter neutro 

na guerra). Quando a Itália aderiu aos Aliados contra a Alemanha, em meados de 1915, a 

publicação da “Rivista Illustrata” perdeu sentido e foi interrompida.  

“O projeto da Rivista Illustrata parece ter sido o motivo que primeiro 

despertou a ideia de um arquivo de guerra, provavelmente em setembro 

de 1914. Depois que a Itália entrou na guerra, o arquivo continuou, 

mudando de rumo e ênfase com certa frequência para servir a uma série 

de outros projetos, entre os quais o último é o ensaio sobre Lutero7, 

concebido entre novembro de 1916 e janeiro de 1917.” (SCHWARTZ, 

2008: 65) 

 

 Mas da mesma forma que o ensaísta norte-americano constata que Warburg 

seguiu produzindo fichas sobre jornais e livros publicados sobre temas relacionados ao 

conflito, ele tampouco parou de receber e organizar as fotografias que hoje compõem a 

Coleção de Fotos de Imprensa da Primeira Guerra Mundial. 

 Essa relação íntima entre o iconologista e a coleção fica marcada por diversas 

“impressões digitais" de Warburg do começo ao fim da guerra, como por exemplo 50 

legendas manuscritas por ele em fotografias distribuídas no tempo ao longo de quatro 

anos. A primeira foto e a última têm anotações suas manuscritas, outras 48 inscrições se 

distribuem pelas fotos ao longo do tempo. 

 O estudo para a construção do catálogo das fotos procurou mostrar as relações 

objetivas entre Warburg e a coleção, como as legendas que ele produziu para imagens e 

as cartas que enviou e recebeu discutindo questões relacionadas à coleção, do início da 

guerra (como em dezembro de 1914, quando discutiu o fornecimento das fotografias com 

a agência Deutscher Überseedienst) até o final (em janeiro de 1918, ele pede à agência 

                                                 
7 Refere-se a “A Antiga Profecia Pagã em Palavras e Imagens nos Tempos de Lutero”, escrito durante a 

Primeira Guerra. Publicado no Brasil em A Renovação da Antiguidade Pagã (WARBURG, 2013), com 

tradução de texto publicado em 1920. 
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Transocean um sortimento melhor de fotografias de tanques de guerra ingleses destruídos 

em uma batalha recente). 

 Há, porém, uma outra relação entre Warburg e o conteúdo da coleção, que são as 

coincidências entre as fotos preservadas na coleção e temas de estudo do iconologista, 

antes ou mesmo depois da guerra. 

  São essas coincidências que o presente trabalho procurará destacar. 

 As três caixas contendo 1547 imagens relacionadas à Primeira Guerra Mundial, 

das quais a imensa maioria são fotografias jornalísticas, têm várias semelhanças com 

estudos de Warburg ou preocupações manifestadas por ele em textos. 

 Uma primeira delas é a preocupação com a questão judaica. Durante a Primeira 

Guerra, Warburg pareceu pressentir os ventos do antissemitismo que marcariam a vida 

alemã sob o domínio nazista. Naquele momento, curiosamente, havia uma inversão de 

papeis: os judeus eram perseguidos formal e informalmente nas regiões vizinhas do 

Império alemão, sob domínio russo: Polônia, Ucrânia, Galízia, Belarus. Nessas áreas, os 

soldados alemães frequentemente eram saudados como libertadores e a ocupação 

autorizava os judeus a formarem grandes filas a espera de vistos para migrarem para a 

Alemanha, onde as comunidades eram integradas e respeitadas. 

 Na caixa de número 36 do arquivo de fichas (Kriegskartothek) e a coleção de 

fotos da Primeira Guerra: na caixa de fichas número 368 do arquivo de fichas (com 

código de arquivamento WIA, ZK 036/018795-96), há uma série de fotografias 

impressas com marcas de cartões postais no verso (têm o espaço para endereçamento e 

outro reservado para uma mensagem e para selos) reunidas sob o tema “Judeus”. 

Também nas fotografias da coleção há várias que destacam cenas relativas à 

comunidade judaica nos países da Europa do Leste conquistados pela Alemanha ou pela 

Áustria no início da Primeira Guerra. 

 

                                                 
8 Arquivada sob o código WIA, ZK 036/018795-96 
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Foto A903 (esq.) mostra judeus saudando a passagem de soldados alemães na Galizia (Polônia). 
Ao centro um cartão postal alemão (na caixa arquivo 36) que explora a diferença de tamanho 

entre um soldado alemão e um judeu polonês. À dir., foto T3713, mostra enterro judaico 

 

 Um outro componente evidente dessa sintonia ou coincidência é a recorrência, na 

coleção de fotos, de imagens de submarinos, balões e aviões militares, novidades 

tecnológicas da virada do século 19 para o 20 que naquele conflito mundial foram 

introduzidas no âmbito das guerras. Antes da guerra, em 1913, Warburg havia produzido 

um pequeno ensaio chamado “Aeronave e Submergível no Imaginário Medieval” 

(WARBURG, 2013, 313 e segs.), que mostra que, antes de existirem como equipamentos 

reais produzidos pela tecnologia do final do século 19 ou começo do 20, essas máquinas 

eram imaginadas e, possivelmente desejadas pelos homens; ou poderíamos dizer, ao 

contrário, que elas foram criadas para atender a uma já antiga demanda da cultura 

humana. Depois da guerra, Aby Warburg voltaria ao tema ao explorar imagens de 

aeronaves em painéis da obra monumental que começou a produzir e deixou inacabada 

ao final da vida, quando morreu em 1929. Também mencionou indiretamente invenções 

humanas da mesma época, que também contribuíram para o apressamento da 

comunicação humana, no final de sua conferência sobre o Rito da Serpente dos índios 

Hopi (em WARBURG, 2015). 

“O Prometeu moderno, tal como o Ícaro moderno –Franklin, o apanhador 

de raios, e os irmãos Wright, que inventaram a aeronave governável–, são 

justamente os destruidores daquele fatídico sentimento de distância que 

ameaça reconduzir o globo terrestre ao caos. O telegrama e o telefone 

destroem o cosmos. Na luta pelo vínculo espiritualizado entre o homem 

e o mundo ao redor, o pensamento mítico e o simbólico criaram o espaço 

ou como de devoção, ou como de reflexão, que é roubado pela ligação 

elétrica instantânea, caso uma humanidade disciplinada não restabeleça 

os escrúpulos da consciência. (WARBURG, 2015: 253) 

 

 Esse é o trecho final da conferência sobre o Ritual da Serpente, proferida na clínica 

suíça em que estava internado, como forma de obter a alta psiquiátrica após o colapso 

emocional que teve no início dos anos 1920. Warburg associava os balões, a eletricidade, 

o telégrafo e o telefone, todas grandes invenções do final do século 19, à realização de 

um desejo arcaico humano, manifestado nos mitos de Prometeu (que roubou o fogo do 

Olimpo para dar aos homens) e Ícaro (que quis vencer um limite humano e dominar a 

capacidade divina de realizar voos sem limites).  

 É isso que ele parece explorar na prancha C logo no início do “Atlas Mnemonize”, 

último conjunto de imagens de uma série de três “introdutórios”, antes do início da 
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sequência numérica de um em diante. Ele definiu desse conjunto de imagens com as 

seguintes palavras: “Evolução da representação de Marte. Ruptura com a concepção 

antropomórfica: imagem – sistema harmônico – signo” (WARBURG e BAEZ RUBÍ, 

2012: 68). A prancha contém sete imagens: 

 

 
Prancha C do “Atlas Mnemonize” (WARBURG, 2012: 69): representações de Marte 

 
1) “A identificação das órbitas planetárias com os poliedros regulares tomados do 

‘Mysterium Cosmograpphicum’ (1621)”, de Johannes Kepler; 

2) “A órbita de Marte segundo as observações de Kepler”, desenho baseado em uma 

passagem de “Astronomia Nova”, de Johannes Kepler; 

3) “O Sistema Solar”, conforme a “Enciclopédia Brockhaus”, Mannheim, 1895. 

4)  “Os filhos do planeta Marte. A esquerda, Perseu, concebido em parte como uma 

constelação e, por outra, como um guerreiro europeu (tirado de um manuscrito 

alemão do século 15)”. Miniatura de “Kalendarisches Hausbuch des Meisters 

Joseph”, de 1475 (da coleção da Universidade de Tubinga); 

5.1) Ilustração que mostra o balão dirigível Zepelim ao se encontra com avião da guarda 

costeira sobre o litoral do Japão. Reprodução do “Munchener Ilustrierte Presse” (núm. 

35, 1929). 

5.2) O zepelim. Reprodução do jornal “Hamburger Fremdenblatt”, 4/9/1929. 

5.3) “Imagens telegráficas de Nova York: O zepelim sobre Nova York”. Reprodução do 

“Hamburger Illustrierte”, 7/9/1929.9 

 

 Também na coleção de fotos, as aeronaves e submarinos têm destaque. Eles 

aparecem, por exemplo, em duelos, como na foto T4809, um tríptico, em que um avião 

passa sobre o balão do tipo zepelim e em seguida o dirigível explode e, em chamas, parece 

se desfazer em uma coluna de fumaça negra. Outra foto, arquivada na mesma caixa C da 

Coleção de Fotografias de Guerra do Arquivo Warburg, mostra um balão menor, que 

paira no ar ainda atado a cordas a um barco que navega. Como essas duas, há na coleção 

outras tantas fotos do uso militar das máquinas de voar humanas, representações caras ao 

espírito do tempo de Warburg, quando o homem parece alcançar a capacidade de romper 

os “escrúpulos” da “disciplina”. Mas a que mais representa o espírito dos temores de 

Warburg é o tríptico, cujo movimento de queda remete à queda de Ícaro. 

                                                 
9 Conforme WARBURG, 2012: 215-216. Tradução minha, do espanhol. 
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 Há diversas fotos de submarinos, inclusive uma bastante representativa da visão 

da época, de que eles suplantariam as naves tradicionais (os navios). 

    

Esq. para dir.:  foto A2575: submarino alemão domina navio no Mediterrâneo; A1119: avião 
ataca balão; A1182: avião fotografa avião tendo ao fundo o mosaico do chão; 

no tríptico T4809, avião ataca balão tipo zepelim, que explode no ar 
 

 A Primeira Guerra provocou em Warburg um impacto brutal, o estudioso sentia 

como se os desenvolvimentos científico e tecnológico tivessem sido produzidos sob os 

impulsos dionisíacos que haviam liberado os comportamentos mais monstruosos, que 

levavam a civilização para o “abismo da destruição”, a “desintegração da natureza”. Ao 

final do conflito, teria seu prolongado surto psicótico, resultando em longa internação, da 

qual sairia em 1923/24 após proferir a conferência sobre o “Rito da Serpente”, na qual 

ainda ecoa o temor em relação a inventos recentes que eram a marca dos novos tempos 

que ele assistia com clara resistência. 

 As fotos da Coleção de Fotografias da Primeira Guerra contêm imagens que 

destacam esse aspecto apocalíptico do conflito, em grande medida consequência dos 

novos equipamentos militares, tais como as fotos de ruínas, que são uma espécie de 

expressão automática da fotografia de guerra. 

 
Fotos A969 (esq.) e T4308 (centro): igrejas em ruínas. A dir., fcoto  

A2611 mostra ruínas que parecem imagens de arqueologia da Antiguidade 

 

 Ruínas como as de Pompeia ou Roma refeitas na Primeira Guerra pelos 

bombardeios da época se tornaram uma espécie de Pathosformeln, fórmulas de emoção 

imediatas da fotografia de guerra, tanto que passaram a ser quase obrigatórias nas 

coberturas de todas as guerras desde então: Dresden, Hiroxima, Berlim, Beirute, Bagdá, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

agora Damasco e toda a Síria, Chechênia... Elas estão presentes já nas fotos da coleção 

de fotografias de Warburg, como é o caso da foto A2611 (caixa B), que mostra ruínas de 

colunas que parecem gregas. 

 Outra coincidência entre as fotografias da coleção e os temas prediletos de estudo 

de Warburg é a fotografia indexada como A739, arquivada na caixa C, que mostra um 

monumento com a imagem do Atlas, em primeiro plano (na foto, um aristocrata com 

uniforme de oficial alemão se afasta do monumento, em cujos pés se vê uma série de 

coroas de flores). O titã, que dá nome ao monumental trabalho final da vida de Warburg, 

aparece também na prancha #2 do “Mnemosine”, cujo tema é: “A concepção grega do 

cosmos. Figuras mitológicas do firmamento. Apolo. As musas como concomitantes de 

Apolo” (WARBURG, 2012a: 96 e 217).  

 
Foto A739 (na caixa C): monumento em homenagem a Otto von Bismark em Berlim. Em primeiro 

plano, a reprodução do “Atlas Farnese”; à direita, Painel 2 do “Atlas Mnemosine” de Warburg. 
As três fotos do canto superior direito exploram imagens do “Atlas Farnese” e detalhes 

 

Por fim, destaco ainda como uma coincidência entre fotografias da Coleção e temas que 

Warburg viria a explorar no “Atlas Mnemosine” as imagens de encontros entre o poder 

temporal e o eclesiástico, que são um elemento dominante das duas últimas pranchas que 

deixou prontas, antes de morrer, as de número 78 e 79. Ali estão apresentadas diversas 

imagens da cerimônia de assinatura do Tratado de Latrão, que o chefe de governo italiano, 

o fascista Benito Mussolini, assina com o cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado da 

Igreja Católica, como representantes do rei Victorio Emmanuelle III e do Papa Pio XI. 

Aby Warburg estava em Roma quando da assinatura do acordo e acompanhou nas ruas a 

solenidade que resultou na criação do Estado do Vaticano e do entendimento entre o 

governo da Itália e a Igreja (que desde a unificação italiana, em 1870, reclamava a perda 

de territórios de sua propriedade incorporados pelo Estado). Estava encantado com o que 
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considerava uma reatualização do paganismo em fatos, nas mesmas ruas que consagraram 

o paganismo antigo, como conta uma passagem: 

Gertrud Bing, a diretora do Instituto Warburg, costumava contar com grande 

entusiasmo uma história que aparentemente não encontrou lugar na biografia de 

Aby Warburg escrita por Ernst Gombrich. Bing estava em Roma com Warburg, 

fundador e patrono do Instituto Warburg, naquele dia, 11 de fevereiro de 1929, 

quando Mussolini e o Papa proclamaram a reconciliação entre a Itália e a Igreja 

Católica e assinaram a "Concordata", primeiro acordo bilateral alcançado entre 

a Itália pós-Reunificação e a Igreja de Roma. Havia em Roma enormes 

demonstrações populares, orquestradas de cima ou de baixo. Mussolini tornou-

se da noite para o dia o "homem da providência", e nessa posição inconveniente 

permaneceu por muitos anos. A circulação nas ruas de Roma não era muito fácil 

naquele dia, e aconteceu que Warburg desapareceu dos olhos de seus 

companheiros. Esperaram ansiosamente por ele no Hotel Eden, mas não havia 

sinal dele para o jantar. Bing e os outros até telefonaram para a polícia. Mas 

Warburg reapareceu no hotel antes da meia-noite, e quando o censuraram, ele 

respondeu com sobriedade no seu alemão pitoresco: "Você sabe que durante toda 

a minha vida eu me interessei pelo ressurgimento do paganismo e dos festivais 

pagãos. Hoje tive a chance de minha vida de estar presente na re-paganização de 

Roma, e você reclama que eu permaneci para assisti-la?" (MOMIGLIANO, 

1987, 297)10 

 

 A Primeira Guerra Mundial, tal como retratada nas fotografias de imprensa 

reunidas no Arquivo Warburg, também realizou encontros frequentes entre os ritos 

religiosos e o poder militar, imperial no caso dos envolvidos, Alemanha, Áustria-Hungria, 

Rússia, Inglaterra e Turquia, impérios que haviam sobrevivido à transição da Idade Média 

para os tempos modernos. Não são poucas as fotos que mostram a submissão da Igreja 

aos militares e ao imperador. 

 Este trabalho busca juntar, à maneira com que Aby Warburg realizou os painéis 

de seu “Atlas de Imagens Mnemosine”, grupos de imagens que destaquem aspectos 

temáticos relevantes da coleção, em si, como imagens de uma guerra que chega ao 

centenário, ou pela relação com os estudos de Warburg antes, durante e depois da guerra

 Em seguida, exponho alguns desses painéis:  

 

 

 

                                                 
10 Tradução minha, do inglês. 
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	Resumo
	Em 2004 foi encontrada no Arquivo do Instituto Warburg, em Londres, uma coleção de fotografias de imprensa da Primeira Guerra Mundial compilada pelo seu fundador, Aby Warburg (1866-1929). A coleção era desconhecida até então e foi pouco estudada até e...

