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WUNDERKAMMEN, OS GABINETES DE 
CURIOSIDADES: 
uma experiência colecionista com a 
videoarte

Eduardo Souza da Silva1

Estou farto de museus, cemitérios de arte. ALPHONSE DE LAMARTINE

INTRODUÇÃO

As primeiras coleções de que se tem registro surgem nos quartos 
exóticos, conhecidos como Gabinetes de Curiosidades ou Quartos das 
Maravilhas, que configuram a pré-história do que hoje conhecemos como 
museu. Eles eram formados pelo conjunto de objetos exóticos encontra-
dos em viagens comerciais e exploratórias ao redor do mundo, habituais 
nos séculos XVI e XVII. Essas coleções tinham o objetivo de exibir objetos 
estranhos às sociedades europeias e manter viva a memória dessas via-
gens. 

A realização dessa pesquisa foi motivada através de minha observa-
ção pessoal referente a experiência comum estabelecida tradicionalmente 
de que Museus são espaços culturais físicos que guardam e expõem lin-
guagens artísticas. Produtos artísticos costumam ser preservados em co-
leções particulares ou públicas, como em acervos museológicos. Em con-
trapartida, vivemos hoje um tempo onde encontramos e somos seduzidos 
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e assediados por informações visuais presentes nas plataformas digitais, 
disponíveis em diversos dispositivos. Para refletir sobre essa forma de co-
nhecimento, informação e registro, entendo que a videoarte seja o veículo 
mais apropriado para assumir o papel questionador de tais mídias informa-
tivas, tais como: tutoriais em vídeo do site Youtube, blogs, vlogs, aplicati-
vos para smartphone, GIFs, redes sociais, memes, canais de youtubers etc. 

A minha ideia neste projeto é produzir uma série de vídeos que reúna 
imagens díspares, de origens variadas. O conjunto dessas imagens des-
perta o interesse e, sobretudo, a curiosidade para a necessidade (ou não) 
de entendimento de seu agrupamento em uma só tela. O conjunto põe 
em questão a disparidade como fator unificador da obra. Por sua vez, o 
trabalho está no registro do colecionismo de imagens e trechos de vídeos 
colhidos na internet, mesclados a vídeos de cunho pessoal –, recurso que 
visa enfatizar a escolha do colecionador: eu enquanto sujeito artista. 

Em seguida, procurarei associar minhas produções de videoarte com 
propostas e trabalhos de outros artistas que envolvem a proposta colecio-
nista, tendo como base de suas pesquisas as ideias e ideais presentes na 
experiência relacionada aos Gabinetes de Curiosidade, mesmo que estes 
criadores estejam trabalhando com outras mídias artísticas, como: pintura, 
escultura, fotografia e objetos. Sendo estas diferentes da minha que tem 
como questão a videoarte como recurso artístico para experimentação de 
uma coleção de arquivos digitais contemporâneos. 

Finalmente, no último capítulo, deste texto serão analisadas as for-
mas de utilização do vídeo como um possível recurso, aproveitando para 
apresentar e analisar minhas produções em videoarte relativas a este pro-
jeto em particular e junto deixo aqui minha justificativa teórica abordando 
as questões do colecionismo na arte, para então finalmente relacioná-las 
com outros trabalhos de minha autoria, dando ênfase ao processo criativo, 
fazendo um paralelo da poética desses meus vídeos com trabalhos de ar-
tistas que me servem de estímulo para pesquisa e realização destes meus 
produtos artísticos: Francys Alys, Yan Lei, Michael Linares, Samuel Morse 
e Mark Dion. 
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GABINETES DE CURIOSIDADES

Os Gabinetes de curiosidades surgem a partir da ideia de acumula-
ção de objetos, são os antecedentes dos museus. Uma das funções des-
tes gabinetes se destinava ao saber, visto que nas coleções havia objetos 
curiosos e exóticos trazidos – muitas vezes do Novo Mundo – por viajan-
tes e pesquisadores, para os colecionadores. Dentre os objetos estavam 
plantas, animais empalhados, relíquias artísticas e culturais, coleções em 
sua grande maioria, heterogêneas. Estudiosos do assunto observam que 
os gabinetes, também chamados de Quarto das Maravilhas, eram dividi-
dos em três grandes categorias: obras de Deus (homens, animais, plantas); 
produtos da natureza (pedras) e objetos de fabricação humana (artefatos). 
Essa forma de classificação nos mostra, de certo modo, como o homem 
percebia e classificava o mundo à sua volta. 

Figura 01: Ilustração de Ferrante Imperato de seu gabinete de 
curiosidades. Dell’Historia Naturale, gravura (Nápoles 1599).
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Estas salas continham de tudo um pouco: cartas topográficas, registros 
médicos, aparatos técnicos, literatura e afins. Todavia, alguns Gabinetes de 
Curiosidades eram montados com obras de arte: esculturas e pinturas. Isso 
leva a crer que este seria o formato precursor dos atuais museus de arte. 
Os gabinetes não tinham vínculo com o conhecimento científico adquirido 
nas expedições, contudo tiveram fundamental papel no desenvolvimento 
da ciência. Em alguns casos, os quartos exóticos tinham em suas coleções 
coisas tidas como míticas, presentes no imaginário fantástico, como chifre 
de unicórnio, sangue de dragão e esqueletos de tais animais. Boa parte 
desses gabinetes mantinha catálogos ilustrados, disponíveis para consulta 
dos cientistas do período.

Também conhecidos como armários, os gabinetes serviam também 
para refletir os interesses e as curiosidades particulares dos seus mantene-
dores e, uma vez que para manter e expandir uma coleção, era necessário 
grande investimento financeiro, o status social deste colecionador ascen-
dia perante a sociedade. Existiam dois tipos principais de armários, o que 
exercia uma função amplamente representativa e estética, marcada pela 
predileção ao exótico, e o gabinete menos grandioso, que abrigava uma 
coleção mais modesta, derivada dos estudos humanistas e das virtudes. 
Esses armários serviam também para o entretenimento, e eram usados 
para demostrar magnificência, status e poder, sendo apresentado de for-
ma cerimoniosa à visitantes ilustres.

“Com o tempo, essas coleções vão virando sinônimos de poder e de desta-
que social, ancorando-se cada vez mais no caráter científico, sem, no entan-
to, perder de vista a mola propulsora de tais ajuntamentos: tentar decifrar o 
mistério da criação, possuir aquilo que configurava-se, até então, inalcançá-
vel”. (POSSAS, 2005, p. 151)
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Figura 02: Willem van Haecht, Galeria de Cornelis van der Gheest, 1628,  
Óleo sobre tela, 100 x 130 cm. 

Os gabinetes são necessariamente marcados pela criação de um espaço de memória 
que é mantido através da sensação de poder, de conhecimento e de pertencimento que 
conecta o homem com um mundo marcado pela soberania da criação divina. Essa seria uma 
das formas de se aproximar do conhecimento e de tentar desvendar as incertezas diante 
dos mistérios da vida, das descobertas científicas e do fascínio por culturas oriundas do 
contato com novas civilizações. Segundo observação de Helga Cristina Gonçalves Pôssas, 
Mestre em História da Ciência pela UFMG: “Sabem-se, os homens, de sua incapacidade de 
guardar na memória toda a maravilha da criação divina e da ação humana. É necessário con-
tar com mecanismos que não deixem cair no esquecimento tudo o que Deus e sua criação 
máxima, o homem, podem fazer e conhecer”.
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O declínio dos Gabinetes de Curiosidades ocorreu durante os sécu-
los XVIII e XIX, quando são substituídos por instituições oficiais e coleções 
privadas. A partir de então, surge a distinção entre museus de arte e mu-
seus de história natural, modelo presente ainda em nossos dias. A palavra 
museu é um termo do latim, derivado do grego museion, que na sua ori-
gem epistemológica significa: templo dedicado às nove Musas. As Musas 
eram filhas de Zeus com Mnemósine (memória), e suas funções eram de 
guardar as ciências, as artes e os tesouros culturais. Sabemos hoje que 
diversos tipos de instituições são consideradas museus ou atendem a ativi-
dades museológicas, como: sítios, monumentos naturais e arqueológicos, 
aquários, jardins botânicos e zoológicos, parques, centros culturais, cen-
tros científicos etc. 

Segundo convenção no ano de 2006 realizada pelo ICOM (Internatio-
nal Council of Museus), Conselho Internacional de Museus, foi formulada 
a seguinte definição para o vocábulo “museu”: “Museu é uma instituição 
permanente, sem fins lucrativos, à serviço da sociedade de seu desenvol-
vimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e trans-
mite o patrimônio material e imaterial da humanidade e de seu meio am-
biente com fins educacionais e de deleite.”

Os museus de hoje evoluíram a partir de dois aspectos: nossa curiosi-
dade e nosso desejo de colecionar.  Ele não é somente um prédio que vai 
abrigar uma coleção de objetos, um edifício com apenas esta função não 
se caracteriza como um museu. Um museu de acordo com os padrões de 
hoje é formado a partir da soma de um edifício que abriga uma coleção, e 
o trabalho de um pessoal na formação, preservação e interpretação dessa 
coleção.

Estas coleções foram criadas como resultado de um desejo crescen-
te entre os povos da Europa para colocar a humanidade com precisão 
dentro do grande esquema da natureza e do divino.  Essas coleções eram 
geralmente conhecidas como armários, ou gabinetes de curiosidade, na 
Inglaterra e na França, e nos países de língua alemã eles eram chamados 
kammer ou kabinette. Uma maior precisão foi aplicada à descrição das co-
leções presentes nesses armários, por isso havia kunstkammer (gabinetes 
de arte), schatzkammer (armários do tesouro), rüstkammer (gabinetes de 
história) e, finalmente, wunderkammer (gabinetes de maravilha ou curiosi-
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dade). Esses armários foram criados e desenvolvidos durante o século XIV 
e continuou até o século XVII período de tempo que reconhecemos como 
o Renascimento, os termos wunderkammer ou gabinete curiosidade tor-
nou-se os termos genéricos para eles. As coleções wunderkammer foram 
exibidas em armários multi-compartimentados e vitrines, mais tarde com 
o aumento da inserção de artefatos nas coleções, crescem para ser salas 
inteiras.

Figura 03: Gabinete alemão do início do século XVIII com uma exposição 
tradicional de corais, Naturkundenmuseum Berlin. 
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O COLECIONISMO NA ARTE

[...] A maior parte dos amadores compõe sua coleção deixando-se guiar pela 
sorte, como os bibliófilos buquinando... O Sr. Thies procedeu diferentemen-
te: antes de reunir sua coleção, ele a formara inteiramente em sua cabeça; 
fizera seu plano, e esse plano, ele levou trinta anos para executá-lo... O Sr. 
Thies possui o que quis possuir... De que se tratava? DE reunir em torno de 
si um resumo do universo, isto é, conter num espaço de aproximadamete 
oitenta metros quadrados, Roma e Florença, Pompéia e Veneza, Dresde e 
Haia, o Vaticano e o Escorial, o Museu Britânico e o Ermitage, o Alhambra 
e o Palácio de Verão... Pois bem, o Sr. Thiers pôde realizar um projeto tão 
amplo com despesas moderadas, feita cada ano, durante trinta anos... [...] 
(Benjamin, Walter. O Colecionador, 2009).

O formato, a prática e a ideologia poética presente nos Quartos de 
Maravilhas, aparecem hoje como referência nas produções artísticas de vá-
rios artistas visuais. Alguns artistas fundamentam suas trajetórias na prática 
do colecionismo, outros a utilizam para realização de obras específicas.

No final do século XIX, surgiu uma prática, comum entre os pintores, 
de pintar cenas de galerias e de grandes museus. Samuel Finley Breese 
Morse (1791-1872), que além de artista era inventor (foi criador do código 
Morse, que por sua vez deu origem ao telégrafo), dedicou cerca de dois 
anos de sua vida à pintura da obra Galeria do Louvre (1831-1833). A pin-
tura de Morse mostra o desejo dele enquanto artista de reunir, em uma 
grande tela, uma hipotética galeria com suas obras favoritas presentes no 
Museu do Louvre. Em sua composição, procura retratar detalhes das pintu-
ras e da arquitetura com o objetivo de fornecer, ao observador, a sensação 
de estar dentro de uma das salas de exposição do museu.
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A tela não tem uma narrativa específica retratada, nela estão as obras 
favoritas dele que constam nas coleções francesas do Louvre e foram fei-
tas pelos grandes pintores renascentistas e barrocos da Europa Ocidental, 
assim Morse reorganiza tais obras em uma única pintura que exibe estas 
obras nas paredes de uma hipotética galeria no Louvre. As obras presentes 
na pintura são facilmente reconhecidas, entre elas estão obras de Ticiano, 
Tintoretto, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Caravaggio, Poussin e Claude 
Lorrain, Leonardo da Vinci e Raphael. 

Figura 04: Samuel FB Morse, Galeria do Louvre, 1830-’33, óleo sobre tela, 
187,3 x 274,3 cm. Coleção Daniel J. Terra, Chigado.
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Considero Galeria do Louvre uma pintura que configura hoje uma 
ideia de história da arte da memória visual, por isso ela surge entre as 
minhas referências de pesquisa e criação para a produção artística em ví-
deo da qual esta monografia trata. O pintor do ponto de vista curatorial, 
expõe seu gosto pessoal, selecionando determinada escolha expositiva, é 
de notar-se que a Mona Lisa é relegada por Morse para a parte inferior da 
tela, o quadro pintado tela pintada por Morse é confeccionado através da 
representação bidimensional e organizado como um espaço de exposição 
em 2D. 

O artista chinês Yan Lei (1965- ) criou uma instalação com base na sua 
pesquisa sobre linguagens visuais na internet. A obra Projeto Arte Limita-
da, de 2012, foi exibida na mostra Documenta (13), na Alemanha. Durante 
um ano, diariamente Yan selecionou na internet 360 imagens e as transferiu 
através da pintura para telas utilizando a técnica com tinta óleo e acrílica, 
o conjunto de telas foi exibida numa sala de exposição. Na instalação, há 
pinturas do chão ao teto, nas quatro paredes da sala, incluindo uma ma-
poteca deslizante com telas penduradas. Diariamente o artista retirava da 
galeria uma de suas telas já exposta e a cobria com tinta, pintando de uma 
única cor, apagando assim a representação das pinturas anteriormente es-
colhidas por ele. Feito isso, Yan a recolocava no lugar que anteriormente 
estava, fazendo com que a composição da instalação, que originalmente 
era repleta de imagens figurativas, começasse a se transformar numa ex-
posição de telas monocromáticas. O número de telas originais continuava 
o mesmo, mas o ambiente, passava a se compor por telas sem imagens, 
apenas telas coloridas. Ambas as obras, figurativas e as de cores únicas, 
estimulam no espectador, o importante questionamento sobre a imagem 
quando se tem uma quantidade tão grande de arquivos diariamente dis-
poníveis para nós mediante ao acesso à internet, se estas imagens estão 
vinculadas à memória, ao esquecimento ou a banalidade.  Com sua prá-
tica artística, o artista questiona a efemeridade das imagens que nos são 
expostas e que consumimos diariamente na internet, critica o volume de 
informações visuais que são absorvidas momentaneamente e que prova-
velmente não serão lembradas no dia seguinte.
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Michael Linares (1979- ) é um artista porto-riquenho que trabalha com 
instalação, vídeo, pintura e escultura. Conheci o trabalho de Linares na 32° 
Bienal de Arte de São Paulo, Incerteza Viva, 2016. Faziam parte da expo-
sição duas obras que dialogam entre si e se completam: o vídeo “Una his-
toria aleatoria del palo” [Uma histó ria aleató ria do pau], 2014 (53’25”) que 
integra a instalação “Museu do Pau” (2013-2016). O tempo de duração do 
vídeo é de cinquenta e três minutos e vinte e cinco segundos, tempo equi-
valente ao recorde de uma pessoa segurando um pedaço de pau (cabo de 
vassoura) em equilíbrio até que o objeto caia. Para a realização do vídeo, 
o artista vasculha canais do YouTube como se fossem verdadeiros sítios à 
serem explorados e permite a coleta de diversos vídeos relacionados à uti-
lização do pau em nossa sociedade. A instalação consiste na presença físi-
ca de inúmeros objetos confeccionados ou relacionados à madeira. Linares 
nos indica a ordem vigente nos sistemas de classificação e organização 
estética presentes na prática museológica, e também nos mostra a função 
do artista enquanto colecionador, incluindo a atuação como antropólogo. 
No museu, os objetos estão evidentemente retirados do seu contexto, e 
o que torna o trabalho potencialmente critico é a exibição do vídeo que 
destaca os artefatos em uso e em seus contextos e propósitos específicos.

Figura 05: Yan Lei, 
Limited Art Project, 
2011-’12, instalação 
composta de 377 
pinturas, óleo e 
acrílico sobre tela, 
dimensões variáveis, 
dOCUMENTA (13), 
Kassel, Alemanha.

Figura 06: Detalhe Yan Lei,  
Limited Art Project.  

Detalhe da instalação.
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Quando apresentavam pequeno porte, os gabinetes de curiosidades 
também eram chamados de cabines, câmaras ou armários, e frequente-
mente eram e ainda são utilizados por artistas como suporte para seus 
trabalhos. O artista Mark Dion (1961- ) utiliza a mesma espécie de armário 
que era usado como Gabinete de Curiosidade, como elemento de sua pro-
dução artística desde a década de 1990. Os wunderkammers muitas vezes 
não passavam de vitrines arranjadas e portáteis, que comportavam objetos 
colecionáveis. A pesquisa de Dion é baseada no discurso hegemônico, 
presente nas instituições, de apresentação da História e do mundo natural. 
Ele se apropria da arqueologia e de outros métodos científicos de colecio-
nar, ordenar e exibir objetos. 

Figura 07: Michael Linares, Museu do Pau, 2013-2016. 
Instalação composta de peças de materiais diversos, 
32ª Bienal de Arte de São Paulo – Incerteza Viva II, 
São Paulo, Brasil. 

Figura 08: Michael Linares, 
Museu do Pau, 2013-2016. 

Detalhe da instalação.

Figura 09: Michael Linares,  Una historia aleatoria del 
palo  [Uma histó ria aleató ria do pau] (2014), vídeo, 
detalhe da instalação. 

Figura 10: Michael Linares,  Una historia 
aleatoria del palo  [Uma histó ria aleató ria 
do pau] (2014), vídeo trailer, 2min28seg. 
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Figura 11: Mark Dion, 
Quarto Octagon, 2008,  
Instalação de mídia mista, 
254 x 838,2 x 838,2 cm.

Figura 12. Mark Dion, 
Quarto Octagon, 2008, 

vídeo da instalação. 

Figura 13: Mark Dion, Travels of William Bartram 
Reconsidered (alligator cabinet) 2008, modelos 
de jacarés em várias mídias, madeira pintada e 
armário de vidro, moldura com reprodução de 
William Bartram, dimensões da instalação: 185.4 
x 33 x 100.3 cm, Tanya Bonakdar Gallery. 

Figura 14: Mark Dion, 
Travels of William Bartram 

Reconsidered (alligator 
cabinet) 2008. Detalhe da 

Instalação 
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O ato de colecionar está também diretamente relacionado à me-
mória, no sustentar de uma lembrança. O artista se posiciona enquanto 
colecionador como uma testemunha da experiência vivida. Essa prática 
artística é encontrada na obra de Francis Alÿs (1959- ), artista multimídia. 
Dois trabalhos de Alÿs me interessam em particular, são eles: The Collector 
(1991-92), em que o artista perambulava pelas ruas do México puxando, 
como um cachorrinho, uma espécie de carro de brinquedo feito de imãs, 
até que o objeto ficasse totalmente coberto por fragmentos metálicos; Em 
The Collector, vemos uma coleção surgir baseada no acaso, já que é a pro-
priedade de atração do imã que atrai para si sobras e resíduos metálicos 
das ruas da cidade. Aqui, o acaso põe em questão o racionalismo, pre-
sente nos intentos primordiais da prática colecionista. Em contrapartida, a 
instalação Fabiola (1992- ). consiste em mais de 450 reproduções do retra-
to perdido de Fabiola, santa romana do século IV, pintada em 1885 pelo 
artista francês Jean-Jacques Henner. O pontapé inicial de Alÿs foi dado no 
início dos anos 90 e faz parte do desejo de construir uma coleção de arte 
para si mesmo a partir de pesquisas em mercados de pulgas e lojas de 
antiguidades. Seu interesse inicial era encontrar cópias de obras-primas de 
pintores como Raphael, Leonardo da Vinci e Jean-François Millet. Contu-
do, ao perceber a regularidade de versões da Santa Fabiola de Henner nos 
locais que visitava, ele acabou por adquiri-las. O artista gastou cerca de 15 
anos coletando pinturas similares retratando a santa, dos mais diferentes 
tipos, de trabalhos dotados de grande técnica e habilidade até pinturas 
medíocres e amadoras. 

É certo que a mecânica colecionista presente no processo criativo de 
Alÿs se completa com o critério sugerido, em que o ato de coletar as ima-
gens transforma o olhar sobre a própria imagem e, em especial, sobre a 
prática do retrato. O grande conjunto de pinturas questiona o controle e o 
poder de perpetuação da imagem. A instalação é composta principalmen-
te de pinturas, mas também inclui baixo-relevo, esculturas em madeira, 
imagens em agulhas, cerâmica pintada, joias e um mosaico feito de grãos 
de arroz e feijão.



142 edição PLURIS / 2021

Figura 15:  Francis Alÿs, The Fabiola Project, instalação com dimensões e 
quantidade variável com cerca de 400 quadros, O artista passou 15 anos 
coletando essas imagens feitas por uma variedade de criadores. Menil 

Collection, Byzantine Fresco Chapel, Houston, EUA. 

DIGITAL WUNDERKAMMEN

A série Digital Wunderkammen, é formada por 07 vídeos com du-
ração de trinta segundos cada. Cada obra configura uma compilação de 
vídeos retirados da internet, acrescido de Gifs e trechos filmados por mim. 

Hoje me dei conta que dentre minhas mais remotas lembranças, a 
que me é mais cara está ligada ao ato de colecionar. Minha primeira co-
leção foi de gibis da Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Souza. 
Essa coleção começou quando eu acompanhava minha mãe às bancas 
de jornal para comprar os livros da coleção Sabrina – livros de bolso com 
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histórias direcionadas exclusivamente para o público feminino que foram 
lançados na década de 1970, pela editora Nova Cultural. Ela comprava seu 
livro e me dava um gibi. 

Nossa coleção crescia junto e nós guardávamos as duas num móvel 
de rádio vitrola Telefunken. Esse foi meu primeiro contato com um wun-
derkammen: ali estavam minhas primeiras descobertas e maravilhas! Infe-
lizmente uma enchente inundou nossa casa e destruiu o pequeno acervo 
de fantasias. Na ocasião, minha mãe já não comprava mais romances Sabri-
na, e eu já tinha diversificado minha coleção com gibis de todas as catego-
rias e personagens. Meus favoritos eram os da Coleção Conan, o bárbaro, 
ilustrados por Frank Frazetta, que também foram destruídos pela água. 
Contudo, o hábito de colecionar subsistiu e passei a colecionar álbuns de 
figurinhas, borrachas de apagar perfumadas, chaveiros, bolas de gude etc. 

Não havia um cômodo disponível para um Quarto de (minhas) Mara-
vilhas, e a limitação do espaço físico (somadas às ordens de minha proge-
nitora) sempre impedia o avanço de minhas coleções. 

Quando eu precisava me desfazer de alguma, o fazia já investindo 
na eleição de outro tema e começando outra coleção. Paralelamente, in-
centivava alguém a manter a coleção anterior. Ela havia sido concebida e 
formada por mim e isso manteria sua integridade, não importava quem 
seria seu novo dono. 

Hoje desenvolvo minha pesquisa em videoarte e nela identifico, além 
de um ideal colecionista, o mesmo processo de construção: a partir de 
uma proposta curatorial, utilizar arquivos de vídeos disponíveis na internet 
– grande parte do YouTube –, como matéria prima para a composição das 
obras. 

O antropólogo estadunidense James Clifford aborda a relação entre 
colecionador e aquilo que detém sua atenção:

[...] As inclusões em todas as coleções refletem regras culturais mais amplas – 
de taxionomia racional, de gênero, de estética. Uma necessidade excessiva, 
às vezes até voraz, de ter, transforma-se em desejo significativo governado 
por regras. Assim o eu que deve possuir mais mas não pode ter tudo aprende 
a selecionar, ordenar, classificar em hierarquias – para fazer “boas” coleções.
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Se uma criança coleciona cópias de dinossauros ou bonecas, mais cedo ou 
mais tarde ela ou ele irá se animar a guardar o que possui numa prateleira 
ou numa caixa especial ou armar uma casa de bonecas. Tesouros pessoais 
passarão a ser públicos. Se a paixão é por estatuetas egípcias, espera-se 
que o colecionador as rotule, saiba a dinastia delas (não basta que simples-
mente transpirem poder ou mistério), diga coisas “interessantes” sobre elas, 
distinga as cópias dos originais. O bom colecionador (enquanto oposto ao 
obsessivo, ao avaro) tem bom gosto e é reflexivo. A acumulação se desdobra 
de uma maneira pedagógica, edificante. (CLIFFORD, 1994)

Segundo o professor de estudos críticos de tecnologia de comunica-
ção, do Departamento de Comunicação da Universidade de Utah, Robert 
W. Gehl, os, arquivos digitais representam e são lugares de informação e, 
assim como os objetos separados e destinados à compor os Gabinetes de 
Curiosidades no passado, esses arquivos estão na internet distanciados do 
seu valor original. Com isso, sua capacidade de informar acaba por ser al-
terada, criando possibilidades diferentes na troca de informações e na sua 
relação como o observador:

 [...] Os curadores da tela são pequenas mídias (blogs independentes), gran-
des mídias (mídia corporativa tradicional) e híbridos (novas formações so-
cietárias. Cabe a esses mediadores definir “vídeo na Internet”, assim como 
curadores profissionais definiram o museu moderno no século XVIII (GEHL, 
2009, online).

A construção da minha proposta também visa levantar questões acer-
ca do papel do colecionador: qual o perfil de quem escolhe o que é im-
portante e relevante para uma coleção? Também ressalta a evidência de 
que esse colecionador se envolve numa proposta curatorial constante, mo-
vida pela curiosidade, influenciada por gostos pessoais e pelo seu reper-
tório cultural, como observam os arqueólogos britânicos Michael Shanks 
e Christopher Tilley, [...] Uma forma sutil de fetichizar é a estetização do 
objeto: ela remete a uma “humanidade imanente” em geral para escapar 
ao “pesadelo da história” (SHANKS & TILLEY, 1987, p.73). 

É bem verdade que diante da ideia de coleção, esse ser curioso e 
interessado no fetiche do objeto segue indicando que desde tempos re-
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motos o homem tem a necessidade de, ao perceber o mundo à sua volta, 
dominá-lo através do próprio conhecimento. Portanto eu, como coleciona-
dor, coloco essas imagens-objeto reunidas no vídeo, fora do seu contexto 
original. O agrupamento sugere uma superfície de neutralidade, como no 
espaço museológico. A reunião possibilita o deslocamento de sua função 
e do valor utilitário original, para gerar valor artístico. Na composição plás-
tica do vídeo optei por recursos de montagem que sugerissem a sensação 
virtual das coleções que compunham os WUNDERKAMMEN. Para isso uti-
lizei a sobreposição de algumas imagens e o emparelhamento de outras, 
me atentando aos temas presentes nos gabinetes: nos três ramos da bio-
logia da época (animalia, vegetalia e mineralia) e nas realizações humanas: 
(artefatos; universo fantástico e objetos de arte). Os vídeos justapostos não 
foram intencionalmente relacionados entre si para evidenciar sua interco-
nectividade e estimular a curiosidade sobre o conjunto. 

Não sei com precisão dizer quando passei à me interessar por vi-
deoarte, mas tenho como recordação a primeira vez que identifiquei o 
recurso audiovisual como arte: isso se deu assistindo o vídeo Freedom 
90’ do cantor George Michael, na MTV. Foi a primeira vez que consegui 
identificar características relatadas nas aulas da escola sobre obras de arte: 
instantaneamente associei a iluminação e os enquadramentos usados no 
videoclipe com as pinturas do Barroco Europeu, particularmente associei 
as imagens do videoclipe às pinturas de Caravaggio (1571-1610). As carac-
terísticas da arte barroca identificadas por mim naquele momento eram: 
o chiaroscuro caravaggiano, o apelo à emoção do espectador, os efeitos 
irreais de luz e sombra que oferece total teatralidade que gera conven-
cimento, os conttraastes abruptos de luz e sombra, ausência de simetria 
na composição. Tinha em mente que as pinturas de um modo geral exis-
tiam para a contemplação e que, além de envolverem habilidades técni-
cas, abordavam o momento histórico ou o momento pessoal do artista. 
Eu sempre associava a figura do espectador ao de um ser passivo diante 
de algo já feito, como o quadro pintado para ser olhado. Mas com aquele 
clipe era diferente: tive a sensação de que muitas imagens do vídeo eram 
como telas pintadas mas, diferentemente do cinema, elas estavam juntas 
formando uma narrativa que não necessariamente seguia o texto presen-
te na letra da música. Não era o enredo que me prendia a atenção, eram 
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as imagens, o ritmo presente nas variações de cada uma delas. Vez ou 
outra mudava o enquadramento, exibindo a dramaticidade da iluminação 
cenográfica e revelando algo à mais, como em um quadro em movimen-
to, com imagens em sequência que abriam espaço para outro quadro se 
movimentar e se revelar através de cortes e transposições de imagens. O 
claro-escuro caravaggiano se apresenta na pintura como um fotograma. 
Existe um realismo nas imagens criadas para o clipe, mas semelhantemen-
te as composições pictóricas evidenciadas nos quadros de Caravaggio, a 
veracidade dos instantes representados no clipe Freedom 90’, ficam por 
conta também da composição cenográfica presente e da valorização da 
expressividade das figuras que compõe a obra de forma geral, os modelos 
e os objetos, que abrilhantam o vídeo, construído com recursos teatrais, 
que também configuram as obras do pintor.

Figura 16: FREEDOM! 90’. Direção: David Fincher. Figurino: Camilla 
Nickerson. Modelos: Linda Evangelista, Naomi Campbell,  

Christy Turlington, Cindy Crawford e Tatjana Patitz, John Pearson,  
Mario Sorrenti e Peter Formby, 1990. videoclipe (6min35seg) 
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Quando comecei a preparar os trabalhos, optei por buscar a maté-
ria-prima, através da apropriação dos vídeos que me interessavam na in-
ternet. Desse modo, constantemente me pegava pensando em termos e 
expressões utilizadas quando nos referimos a utilização da rede. O verbo 
navegar na internet, por exemplo, foi decisivo para a escolha do nome do 
projeto: a ideia de navegar e me deparar com tantas surpresas com rela-
ção à imagens e possibilidades me fez pensar na experiência vivida pelos 
navegantes que saíam da Europa para o desconhecido Novo Mundo. Por 
sua vez, a expressão Mundo Virtual sempre me fazia pensar numa viagem, 
por vezes longa, em que investia horas de navegação assistindo vídeos 
para escolher aquele, que por alguma razão, me agradasse. O processo se 
dava ora pela busca por algo que já tinha visto e estava em minha memó-
ria, ora para encontrar referência recebida de alguém. Também acontecia 
de me deparar com coisas e assuntos com os quais nunca tinha estado em 
contato e, quando terminava o garimpo de tal momento navegando, os 
agrupava formando um único vídeo com o o espólio obtido. Criei cada ví-
deo como um armário, um WUNDERKAMMEN: eles se apresentam como 
uma vitrine em que as janelas que se abrem funcionam como gavetas ou 
prateleiras que expõem os objetos para apreciação do espectador. Como 
resultado das minhas viagens de navegação pelo Mundo Virtual, o conjun-
to dos vídeos se constitui como uma coleção dessas imagens que acaba 
ganhando qualidades contemplativas, como num Quarto de Maravilhas. 
Agora virtual, posso dizer que criei meu Museu particular. 
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Figuras 17 a 30: Eduardo Souza, Digital Wunderkammen, 2016/2017 - Frames de vídeo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao utilizar a proposta presente nos Gabinetes de Curiosidades como 
poética para este trabalho, percebi que ela oferece várias áreas de refle-
xão sobre a prática colecionista. Originalmente, essas “cabines de curio-
sidades”, lugares muito populares durante o Renascimento Europeu, não 
seguiam propósitos educativos. Na realidade, seus realizadores queriam 
provocar a curiosidade de quem os visitava e, por isso, não costumavam 
seguir critérios muito rígidos de seleção de acervo. Isso explica, por exem-
plo, a grande quantidade de objetos pseudocientíficos encontrados nes-
ses museus, o que ainda assim não invalida sua prática e função. 

Apesar de não utilizar a crítica como sua principal questão, a mono-
grafia apresenta uma gama de questionamentos e imbricações: da breve 
história sobre a concepção e criação dos Wunderkammens originais, às 
práticas museológicas, à curadoria, à formação de público, passando por 
sua relevância na História da Arte, pelo discurso colecionista presente hoje 
na arte contemporânea, pela percepção dos estranhamentos e pontos em 
comum entre meus trabalhos e os de outros artistas, pelo meu processo 
criativo e pela dicotomia entre o público/privado, referente às coleções. 
Esses questionamentos norteiam o olhar crítico não somente direcionado 
à minha prática artística, mas igualmente às questões presentes no pensa-
mento artístico contemporâneo.

Ao investigar, de modo prático-teórico, o processo artístico de DI-
GITAL WUNDERKAMMEN partindo da análise das possibilidades de re-
configurações da própria mecânica de concepção, criação, construção e 
exibição dos trabalhos analisados e tomados como referência, foi possí-
vel constatar que a produção de alguns deles provoca um estranhamento 
acerca de sua apresentação como videoarte. O que não invalida sua utili-
zação como recurso plástico, evidentemente, se repensar-mos a prática de 
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exibição museológica. Afinal entendemos uma exposição como uma exibi-
ção que oferece ao olhar objetos e também ideias. Entretanto, é importan-
te mencionar que somos fruto de uma sociedade que tem muito interesse 
e familiaridade com os meios de comunicação que largamente se utilizam 
da comunicação visual, então no projeto artístico em questão o vídeo que 
é o objeto final exposto é mostrado como um “texto”, e as imagens se 
transformam num discurso particular, obviamente que a prática envolvida 
na produção da videoarte, não estava voltada para somente critério de 
exibição, mas é ela que me parece pertinente e habilitada a proporcionar 
a experiência envolvida na pratica colecionista contemporânea frente a um 
procedimento museológico tradicional. Assim meu envolvimento com a vi-
deoarte se dá como estratégia para consolidar uma espécie de plataforma 
pessoal de experimentação curatorial para uma coleção privada que pode 
ser facilmente atualizada e mantida. 

O processo criativo e o trabalho em si se fundem na experiência de 
uma visualidade prazerosa, pautada na informação virtual. Durante a prá-
tica, um dos desafios encontrados foi identificar se a linguagem audiovi-
sual desperta o interesse e a curiosidade quando comparada à exibição 
de objetos nos Gabinetes de Curiosidades. E, ainda, se a potência visual 
nas duas situações pode vir a ser a mesma. A pesquisa, que continua em 
processo, ainda possui aspectos a serem aprofundados, possibilidades a 
serem exploradas e que podem redimensionar a prática artística. Uma das 
fontes possíveis para novos caminhos, talvez a mais importante, é a apre-
ciação crítica que surgirá a partir das exibições públicas e das observações 
dos avaliadores. 
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