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Ernesto Deira: 
figurações outras da memória do trauma 
Adalgiso Pereira de Souza Junior* 

Resumo: Falar de Ernesto Deira é, necessariamente, tratar de uma arte que encami-
nha, politicamente, questões de memória francamente relacionadas ao conturbado 
contexto do continente latino-americano e mundial nos anos sessenta e setenta. A 
Otra Figuración foi uma iniciativa fundamental de um grupo formado por Deira jun-
to a Macció, De La Vega e Noé. E que ajudou a pavimentar, através da retomada da 
figura, algumas bases de certa atitude vanguardista nas artes locais. Procuraremos 
analisar, nas séries "Campos de Concentración" de 1961 e "Identificaciones" de 1970, 
certas particularidades que conectam uma arte argentina ao contexto mais amplo ou 
específico das lutas políticas na América do Sul do período. 

Palavras-chave: Ernesto Deira; Otra Figuración, arte argentina, arte e memória.  

Abstract: To speak about Ernesto Deira´s work is, necessarily, to deal with an art 
that politically addresses issues of memory frankly related to the troubled context of 
the Latin American continent and the world in the sixties and seventies. Otra Figura-
ción was a fundamental initiative of a group formed by Deira together with Macció, 
De La Vega and Noé. And which helped pave the way, through the resumption of 
the figure, some bases of a certain avant-garde attitude in the local arts. We will try to 
analyze, in the series "Campos de Concentración" of 1961 and "Identificaciones" of 
1970, certain particularities that connect an Argentine art to the broader or specific 
context of the political struggles in South America of the period.  
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É necessário uma teoria da história a partir da qual se pos-
sa encarar o fascismo. 
Walter Benjamin 

A série “Campos de Concentración”, como dito anteriormente, sinaliza um 
maior alinhamento de Deira com as tendências do grupo Otra Figuración e às formas 
mais gerais da neofiguração ao redor do mundo. De fato, a presença forte de elemen-
tos informalistas, do expressionismo abstrato ou mesmo de um realismo eram uma 
das apostas do grupo. Considere-se, todavia, que uma das decisões estéticas que mar-
ca a atuação destes, gerando tanto aprovação quanto furor em meio à crítica da épo-
ca, é a assunção de temas da história, desenhando a figura de um “[...] homem frag-
mentado que buscava reconstruir-se dos horrores da guerra”1, como afirma Maria 

* Aluno do PPGARTES-
UERJ, mestrando em 
Arte e Cultura Contem-
porânea, na linha de 
pesquisa Arte, Imagem, 
Escrita, sob orientação 
da professora doutora 
Sheila Cabo Geraldo.  

1. Tradução nossa de: “ El 
grupo abordó la historia 
como una de las temáti-
cas que permitía dibujar, 
otra vez, la figura de ese 
hombre fragmentado que 
buscaba reconstruirse 
luego de los horrores de 
la guerra.” 
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José Herrera (2013, p. 01) no texto curatorial que retoma a série em uma mostra na 
galeria Jacques Martinez em Buenos Aires.  

Nestas obras, em uma referência a Goya e suas pinturas negras, mancha e fi-
gura se mesclam. A esta aproximação frontal, afinal mais imagética e cromática, 
acresça-se outra, de ordem agora temática: devidamente separadas do pintor espa-
nhol no tempo, sob o peso de duas grandes guerras e dos autoritarismos que se avo-
lumam e acirram na América Latina e no mundo dos anos 60 e 70, entenda-se essa 
combinação fantasmática como um update para o século XX dos “monstros” produ-
zidos por “um sonho da razão”. À “crítica moderna da modernidade” (LÖWY, 2005) 
e do progresso, como empreendida décadas antes por Walter Benjamin, some-se ain-
da a de Theodor Adorno e Horkheimer em sua “Dialética do Esclarecimento”: certa 
impossibilidade crítica, bem como a atualização da barbárie e do mito via ciência, nos 
parecem plasticamente assumidas por Deira na densidade que oscila entre grandes 
negros e rubros que perpassam boa parte da série de pinturas. Oscilação - ou conta-
minação – entre forma-rosto e massa de cor, previstas por Noé em seus escritos e 
que dão uma espécie de síntese perfeita entre abstração e figuração (NOÉ, 1966, p. 
01). Angústia e dramaticidade que podem sinalizar não somente uma referência direta 
aos campos nazistas, como também uma consciência de aprisionamento do homem 
sob a égide de um incipiente capitalismo de consumo – ou ainda da tentativa desfigu-

Figuras 1 a 4: Ernesto Deira. Obras da série “Campos de Concentración”(1961-1962). 
Buenos Aires: Galeria Jacques Martinez(2013).  
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rada de sua extensão às terras sul americanas, com todo problema e resistência nisto 
implicados. 

Em “Imagens apesar de tudo”, Georges Didi-Huberman apresenta quatro 
fotografias cujas contundentes legendas anunciam traços da Shoah (holocausto ju-
deu): captadas em 1944 de dentro de uma câmara de gás do Crematório V do campo 
de Auschwitz-Birkenau e sob risco imediato de penas piores que a morte, um judeu 
chamado “Alex” pelo filósofo francês tomava das SS um “fogo”, qual Prometeu he-
braico, trancado a sigilo absoluto sob rigoroso controle da mais alta cúpula do Reich. 
Se, por um lado, a metáfora do elemento ígneo pode incidir não apenas sobre a tec-
nologia, mas ao conhecimento como um todo, a informação subtraída aos nazistas do 
que são até agora as únicas imagens de testemunhas visuais sobre os campos revela 
que até mesmo aquele tipo de barbárie tinha seus mascaramentos: a população alemã 
mediana e o mundo em geral ainda não estavam cientes do que ocorria nos campos 
em detalhes: as fotos apresentam a prova mais clara do agravamento de uma situação 
inaceitável, quais fossem, o próprio rapto, submissão a trabalhos forçados e por fim 2. Segundo Ilana Feldman

(2016, p. 135-153), os  
Sonderkommando eram 
“um grupo de judeus 
obrigados, sob pena de 
morte imediata e em troca 
de parca sobrevida, a 
realizar um trabalho atroz, 
como direcionar os re-
cém-chegados às câmaras 
de gás, recolher seus “pe-
daços” (“stücke”, como os 
alemães se referiam aos 
cadáveres), arrastá-los aos 
fornos crematórios, lim-
par os dejetos e dispersar 
as cinzas.” 

Figuras 5 e 6: Anônimo (membro do Sonderkommando em Auschwitz)Cremação de corpos gasea-
dos nas fossas de incineração ao ar livre, diante da câmara de gás do crematório V em Auschwitz. Agosto 
de 1944. Oswiecim, Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau (negativos 277 e 278).  

morte por gás Zyklon ou cremação em vida nos fornos, usando para este fim os pró-
prios judeus do Sonderkommando2. 

Na retomada e exposição3 das imagens, que contou também com textos de 
Georges Didi-Huberman, uma polêmica parece inteligentemente refutada pelo filóso-
fo francês, da seguinte forma: se uma indecidibilidade da Shoah se dá como imperati-
vo epistêmico, não é menos verdade que esta não pode “se apresentar enquanto dog-
ma”, re-auratizando tanto imagem  quanto legenda, e vedando ao mundo uma possi-
bilidade de reflexão crítica a partir destas. A interdição de representação do sofrimen-
to em seu detalhe mais sangrento é, afinal, o expediente mais típico dos regimes de 

3. A célebre - e polêmica - 
mostra Mémoire des camps 
- Photographies des camps de 
concentration et d’extermina-
tion nazis 1933-1999, reali-
zada em 2001 em Paris. 
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exceção que operam no moderno estatuto da imagem – quais sejam, o nazi-fascismo, 
ou o caso específico das ditaduras latino-americanas. 

Figuras 7 e 8: Anônimo(membro do Sonderkommando em Auschwitz)Cremação de corpos gasea-
dos nas fossas de incineração ao ar livre, diante da câmara de gás do crematório V em Auschwitz. Agosto 
de 1944. Oswiecim, Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau(negativos 282 e 283).  

Indecidibilidade que também se mostra na segunda série de Deira, e que inte-
ressa tanto pela singularidade formal quanto pelo histórico que remete a ausências, 
redescobertas e políticas da memória em solo sul americano: em um recente acordo 
firmado entre entidades chilenas e argentinas, sete quadros desta série transportadas 
ao Chile pouco antes do golpe que daria fim ao regime Allende estão, desde 2018, 
próximos de serem restituídos à família do artista. Exibidas em fins de 1971 na Sala 
Universitária do Instituto de Arte Latinoamericano da Universidad do Chile, deveri-
am ter sido enviadas a La Habana. Mas, divergências com Fidel – que chegara a San-
tiago na mesma época da mostra – fizeram Deira mudar de ideia. Dois anos depois, 
Pinochet instaurou a ditadura chilena, ordenando a queima de obras de arte 
“subversivas”. Ao pintor, chegaria a versão de sua destruição, na qual morreu acredi-
tando. Foram, todavia, redescobertas em 2003 pelo amigo e pintor Luís Filipe Noé 
na reserva técnica do MAC de Santiago. 

Agrupadas às pinturas dos “Campos”, observa-se uma suspensão da mescla 
figura-cor, dando lugar à uma definição até então incomum nos trabalhos de Deira, 
como assinala Mariana Marchesi: 

Se trata de “Identificaciones”, uma série de pinturas exposta pela única vez em Bue-
nos Aires em setembro de 1971. O estilo naturalista, incomum na produção de 
Deira, acentuou a dureza dessa espécie de breviário dos acontecimentos mais vio-
lentos ocorridos em daqueles anos: pobreza no Terceiro Mundo, processos de des-
colonização, a invasão norte-americana do Vietnã e, em particular, o assassinato de 

4. Tradução nossa de: “Se 
trata de ‘Identificacio-
nes’, una serie de cuadros 
expuestos por única vez 
en Buenos Aires en sep-
tiembre de 1971. El esti-
lo naturalista, inusual den-
tro de la producción de 
Deira, acentuaba la crude-
za de esta suerte de brevia-
rio de los acontecimientos 
más violentos que se desa-
taron en aquellos años: la 
pobreza en el Tercer 
Mundo, los procesos de 
descolonización, la inva-
sión norteamericana a 
Vietnam, y en particular, 
el asesinato del Che en 
Bolivia manifiesto en la 
reiterada aparición de 
una mano recortada, en 
alusión directa a la muti-
lación del cadáver para 
proceder a su identifica-
ción dactilar." 
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Che na Bolívia, manifestado no aparecimento reiterado de uma mão decepada, em 
alusão direta à mutilação do cadáver para a identificação da impressão digital. 
(MARCHESI, 2010, p. 01)4 

Figura 9: Ernesto Deira. Obras da série “Identificaciones”. 
Buenos Aires: foto da mostra na Galeria Carmen Waugh(1971). 

Figura 10: Ernesto Deira. Obra da série “Identificaciones”. 
Buenos Aires: foto da mostra na Galeria Carmen Waugh (1971).  

A referência ao Che, todavia, não é a única questão que salta à vista nas 
obras: as personagens, no geral, aparecem com as extremidades suprimidas. Reto-
mando a questão da mutilação de cadáveres presentes também nos Sonderkommando, 
aproximações a um modus operandi dos regimes de exceção, onde a destruição do 
“inimigo” baseia-se não apenas na fragmentação dos corpos, como também no apa-
gamento de sua história e na própria tentativa de ocultamento desses crimes de esta-
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do. Observadas nas obras desta série, uma extrapolação semiótica destas estratégias 
onde o “despedaçar” dos aparelhos de prisão e tortura militares locais atualiza o 
“stücke” (FELDMAN, 2016, p. 135-153) dos campos de concentração. Pensando em 
termos de memória, reparação e restituição, leia-se o que Marchesi declararia a este 
respeito: “É interessante notar como a visualização da série por meio de foto duplica-

5. tradução nossa de: “Es 
interesante señalar cómo 
la inclusión de la serie 
por medio de fotodupli-
caciones realza la ausen-
cia de las pinturas y recu-
pera un tema relacionado 
con su locación actual.” 

Figura 11: Ernesto Deira. Obra da série “Identificaciones”. 
Buenos Aires: foto da mostra na Galeria Carmen Waugh (1971). 

ções potencializa a ausência das pinturas e resgata um tema relacionado à sua locali-
zação atual”5 (MARCHESI, 2010, p. 01), no Chile, à época. 

Um interessante paralelo pode funcionar, afinal, tanto para o caso da restitui-
ção de um determinado objeto a famílias vítimas de regimes de exceção (Deira), 
quanto de um procedimento que subverte o cânone como forma de expressar uma 
cultura dos oprimidos. Em sua Tese Número 7, Walter Benjamin apresenta uma ne-
cessidade de estabelecer um certo “distanciamento”, que permite a um “materialista 
histórico” entender e enfrentar criticamente qualquer tipo de “empatia com os vence-
dores”. Uma vez que os traços que estes deixam no mundo são nada menos que o 
marco sangrento de sua hegemonia, Benjamin acrescenta no mesmo escrito: 
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Todos os que até hoje venceram participam  do cortejo triunfal, em que os domina-
dores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despo-
jos são carregados no cortejo, como de praxe.  Esses despojos são o que chamamos 
bens culturais. O materialista histórico os contempla com distanciamento. Pois to-
dos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não pode refletir 
sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que 
os criaram, como à corvéia anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um 
monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E, as-
sim como a cultura não é isenta de  barbárie, não o é, tampouco, o processo de 
transmissão da cultura. Por  isso, na medida do possível, o materialista histórico se 
desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história à contrapelo (BENJAMIN, 
1940, p. 11). 

“Contrapêlo” que, no caso portenho, vem gerando debates no campo de po-
líticas da memória, que culminaram em iniciativas como o Parque da Memória – Mo-
numento às Vítimas do Terrorismo de Estado, inaugurado em definitivo no mês de 
Novembro de 2007. Conquanto não necessariamente possam blindar o retorno dos 
autoritarismos tão vigentes dentro do contexto latino-americano, ao menos dão mar-
gem em âmbito estético a “antimonumentos da barbárie” e reflexões que alcançam 
certa capilaridade em um senso comum da população, acostumada desde o final da-
quela ditadura – em 1983 – às discussões sobre os malfeitos daquele regime. 

À guisa de conclusão, seria útil pensar também um caráter contra informacio-
nal dessa nova figuração de Deira a partir da convocação ou tensionamento de um arquivo. 
Consideramos, aqui, o arquivo não apenas em seu caráter de local de guarda e con-
signação de documentos, físico ou virtual, como também um conceito dinâmico de 
imprensa como arquivo vivo, desde seus estágios pré-digitais. Como visto antes, a 
palavra alemã Gewalt designa a um só tempo não apenas o poder, como ainda certa 
violência que lhe é inerente. Se for aplicada aos regimes autoritários latino-
americanos do período em questão, trata-se de um poder e uma violência amplifica-
dos e distorcidos por estados de exceção cujas prerrogativas incluem a instituição e 
guarda – igualmente violentas – de informações midiáticas, jurídicas e/ou institucio-
nais. E cujos modus operandi – coerção, alinhamento, tortura, censura - define formas 
de fazê-las ou não circular. Boa parte das obras de arte aqui apresentadas dão não 
apenas mostras de insurgência contra um tal cenário, como trazem em suas materiali-
dades as faces locais destes “[...] arquivos do mal: dissimulados ou destruídos, interdi-
tados, desviados, ‘recalcados’” (DERRIDA, 2001, p. 07). Cujos efeitos deletérios 
vêm sendo enfrentados, com maior ou menor êxito na Argentina e América Latina, 
pelos esforços sempre urgentes de grupos que tentam, a muito custo, prevenir a dis-
torção daquilo que Hannah Arendt chamou de “dados brutalmente elementares”. E 
que constituem, no “momento de perigo” da pós-verdade, a matéria que regimes ne-
gacionistas vêm moldando em ensaios proto-fascistas, caso infelizmente da atual ad-
ministração brasileira. 
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