
	 	
	
	
	
	

ARQUIVOS POSSÍVEIS: SOB CÉUS ESTRANHOS: UMA HISTÓRIA DE 

EXÍLIO, DE DANIEL BLAUFUKS 

Lyslei Nascimento (UFMG)1 
 

Resumo: Sob céus estranhos: uma história de exílio, do fotógrafo e cineasta português Daniel 
Blaufuks, publicado em 2007, apresenta-se como um álbum de fotografias de família que, com 
uma espécie de poética da coleção, expõe o pendor contemporâneo para a revisitação da 
memória a partir de uma concepção aberta e multifacetada de arquivo. Um mundo de alusões, 
fotografias, objetos, comidas, costumes que atraíram e marcaram o artista são, nessa obra, por 
ele manipuladas, resgatadas do passado e reinscritas no presente. 
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Sob céus estranhos: uma história de exílio, publicado em 2007 pelo fotógrafo e 

cineasta português Daniel Blaufuks, incluindo um filme de 57 min, apresenta-se como 

um álbum de fotografias de família que, por intermédio de uma revisitação ficcional e, 

por isso mesmo, aberta e multidimensionada da memória, expõe o pendor 

contemporâneo da ficção a partir de uma poética da coleção e do arquivo. 

 

Fig. 1: Imagem de arquivo (Fotografia: Daniel Blaufuks). 

Precursor, o romance Sob céus estranhos, publicado em 1962, por Ilse Losa, 

ilumina não só a história familiar do escritor, que é encenada anos depois, mas também 

a concepção de uma memória pessoal como tradição como queria Ricardo Piglia (1991). 

Nesse deslocamento de tempo e espaço, entre o romance de Losa e o álbum de 

Blaufuks, algo da ordem do entreato, ou seja, do intervalo entre o registro pessoal e a 

encenação, deixa vislumbrar, na fotografia – seja ela descritiva e composta por retratos 

dos imigrantes na cidade do Porto nos anos 1940, ou real e manipulada – o resultado de 

estratégias de composição narrativa de ambos os autores. 

																																																													
1	Professora de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Faculdade de Letras da UFMG. Contato: 
lyslei@ufmg.br	
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Ilse Losa nasceu em Melle, Alemanha, em 1913 e faleceu na cidade do Porto, em 

2006. Em 1930, partiu para a Inglaterra, com sua mãe e dois irmãos fugindo da ameaça 

nazista. Chegou em Portugal em 1934, onde casou em 1935 com o arquiteto Arménio 

Taveira Rosa, adquirido a nacionalidade portuguesa. Publicou seu primeiro livro, O 

mundo em que vivi, em 1943, dedicando-se, a partir daí, à tradução e à literatura infanto-

juvenil. Paulo Jorge Teixeira Cavaco defende, em A representação do Holocausto em 

Ilse Losa (2012, que os romances da escritora exploram três tempos (o antes, o durante 

e o depois do Holocausto) além de os diversos atores que estiveram envolvidos no 

acontecimento (as vítimas, os perpetradores, os espectadores e os resistentes). 

No romance de Losa, as casas velhas, estreitas, altas e baixas, pitorescas com as 

fachadas de azulejos e os balcões de ferro da cidade do Porto, compõem o cenário em 

que estrangeiros, entre eles os judeus, de inúmeros partes do mundo, podem, talvez, 

evocar alguma coisa do passado. Mas a um estrangeiro como o narrador, Josef Berger, o 

José, elas parecem não dizer nada, não inspiram nostalgia. Para ele: 

[...] a nostalgia de um passado histórico se cultiva na infância, tal 

como os usos e os costumes. O estrangeiro, quando muito, pode 

admirar, gostar, achar curioso, mas não se enternece nem se orgulha.  

As lutas e glórias dum país que não é o seu permanecem-lhe alheias 

porque a infância foi-lhe povoado de outras lutas e glórias, e a sua 

nostalgia é, por consequência, outra também (LOSA, 1987, p. 15).  

A partir dessa reflexão, ele ainda se pergunta porque está ainda a viver ali, porque 

anda por aquelas ruas, como um mendigo empurrado para a escuridão (LOSA, 1987, p. 

16). Desse lugar, com um ponto de vista muito peculiar, enquanto espera o nascimento 

de seu primeiro filho, em sua mas ainda em sua condição de estrangeiro na cidade, que 

não é estável aos seus olhos, mas que ele adora com suas ruas escabrosas e miseráveis 

(LOSA, 1987, p. 19). arremata: 

Se um turista chega a um mundo estranho, onde nem o aspecto 

exterior, nem a língua, nem os costumes lhe conseguem despertar 

reminiscências, esse mundo exerce sobe ele um encanto delicioso. 

Não surge tudo isso que se oferece aos seus olhos – paisagem, 

costumes e fala – para o seu particular deleite? Não se lhe oferecem 

todas as características pitorescas para que ele se divirta e tire 
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fotografias? Mas se o mesmo turista se vê, de repente, forçado a 

permanecer nesse mundo estranho para ganhar o seu pão, o pitoresco 

torna-se-lhe ambiente quotidiano, os habitantes passam a ser os seus 

vizinhos, amigos e inimigos e o caso muda inteiramente de figura. O 

que lhe parece insólito e exótico ergue-se qual muro espesso entre ele 

e tudo o que constitui a sua vida, e por muito tempo não passa dum 

homem à parte, um observador sempre prestes a comparar com este 

mundo o seu de outrora: um comparsa que, não chegando a pisar o 

palco, permanece nos bastidores. Por isso o turista é para o estrangeiro 

domiciliado o que o campista é para um homem que se instalou, de 

vez, numa cabana (LOSA, 1987, p. 15-16). 

Essa condição, um tanto quanto melancólica, irá, no entanto, se reverter com o 

nascimento do filho. O imigrante judeu, José Berger, continuará com suas dúvidas, mas 

se perguntará:  

Um filho é continuação. Ou chegada? Procura chegar, José! Procurei 

chegar, Nils, procurei deveras. Mas sabes tu o que quer dizer chegar? 

O amor a outros seres, a continuação em outros seres, a ilusão de 

segurança e de estabilidade ou somente uma estação intermédia na 

eterna fuga do homem? Não sei, não sei... (LOSA, 1987, p. 182). 

Nascido em Lisboa, em 1963, numa família oriunda da Alemanha, Blaufuks 

passou a infância em um prédio onde moravam os seus avós e outros tantos exilados 

não judeus que foram obrigados a “sob céus estranhos”, reinventar sua morada, seus 

lares, suas vidas. Esse espaço de diversidade, quase um schtetl que migra de vários 

países do centro europeu para Portugal, constitui-se como uma comunidade de 

refugiados que, não sem dificuldade, farão de Lisboa e seus arredores seu refúgio. 

Imerso num universo de vestígios de memórias, Blaufuks recria, adulto, a partir 

de fotografias e de pequenas narrativas, os textos que compõem Sob céus estranhos. 

Uma poética da coleção pode, assim, ser vislumbrada. O livro exibe, modesta e 

humanamente, como afirmou Leo Sptizer, um registro de memórias, de textos 

autobiográficos entre a ficção e a história, que tende a apontar para um movimento que 

intenta impedir a dispersão do passado como em um arquivo-morto (SPITZER In: 

BLAUFUKS, 2007).  
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A imagem do arquivo, real e metafórico, para além do acúmulo e da coleção, 

aponta para o rearranjo do tempo, passado, presente e futuro. Um mundo de alusões, 

fotografias, objetos, comidas, costumes que atraíram e marcaram o artista são por ele 

manipuladas, resgatadas do passado, reinscritas no presente e elaboradas para o futuro. 

Para Sptizer, quando o artista utiliza essas reminiscências, os filmes da época e de 

família, excertos de memórias e jornais antigos, trechos de diários de refugiados, relatos 

biográficos e materiais de arquivos europeus e norte-americanos, acaba por oferecer ao 

leitor um documento e um testemunho, mas também uma possibilidade de rearranjo da 

memória. 

O livro é, assim, uma mescla de registros fotográficos e textuais de exilados, de 

textos ficcionais ou autobiográficos de Blaufuks e, também, de refugiados, de 

intervenções artísticas nas imagens que o artista recorta, destaca ou desfoca, além de 

uma versão em filme, com os textos narrados pelo autor. Sob céus estranhos se 

configura, portanto, como um texto híbrido, algumas vezes liricamente ficcional, 

construído a partir de coleções e arquivos, retalhos de textos, imagens e vozes próprias e 

alheias, trançando histórias íntimas e recordações pessoais com a memória coletiva dos 

exilados em Lisboa. 

Além disso, ao fotografar retratos, boletos de trem, cartas, postais e recortes de 

arquivos particulares e privados, o artista deixa-se fotografar, não completamente. 

Mãos, dedos, uma parte do braço. O leitor pode, assim, perceber, tanto o olhar do 

fotógrafo, sua perspectiva, que advém de suas escolhas, e, também, a inscrição do corpo 

do artista na coleção, como as imagens a seguir que unem as mãos do fotografo, no 

presente, às memórias que ele registra e manipula, do passado.  

 

Fig. 2: Uma das intervenções do artista (Fotografia: Daniel Blaufuks). 
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Nesse sentido, duas estratégias do artista colocam em tensão o real, que poderia 

ter, na fotografia o seu índice, e a arte, nas intervenções do artista nas imagens e nos 

seus textos que acompanham essas imagens. Ambas, tanto as intervenções quanto os 

minirrelatos filigranam a memória, tornando-a fragmentária, quase em ruínas. Assim, o 

sentido da coleção, da enumeração e da lista, na obra de Blaufuks, não exibe um 

acúmulo obstinado, mas expõe um perfil instigante da produção artística 

contemporânea, a da reinvenção do passado de forma residual. 

Em Os males da ausência ou a literatura do exílio, Maria José de Queiroz afirma 

ao referir-se a Montesquieu, que há um “rol múltiplo e complexo dos males da 

ausência”, ou seja, 

Quando a partida para o estrangeiro não é voluntária, mas imposta 

como banimento, e a estada além-fronteiras, degredo definitivo, a 

reação diagnosticada na carta persa inclui-se num longo rol de 

sintomas que transcendem a metáfora satírica. E alinham-se, todos, de 

forma evidente ou mal dissimulada, como indícios de um mal maior – 

o mal do exílio (QUEIROZ, 1998, P. 19-20). 

O mal do exílio, assim, pode ser entrevisto na recriação do livro que simula um 

álbum, como uma espécie de inventário que se apresenta, ainda, como um filme. No 

entanto, a coleção, ou o recorte efetuado pelo artista, ao exibir as marcas de sua 

intervenção nas imagens documentais que ele deslocou dos arquivos, ele as faz deslocar 

também de seu estatuto documental para o artístico. 

A fragmentação, a simulação e a inscrição do corpo no discurso inúmeras vezes 

são vistas como um limite, esse curto-circuito na linguagem é, em Blaufuks, no entanto, 

ressignificada. Quando recorda, ele corta e recorta miudezas, o artista aponta para o 

resíduo, o que sobra, como potencialidade narrativa. Isso se daria, em primeiro lugar, 

pelo estratégia de contrapor, nessa espécie de álbum de família, as suas interferências 

nas imagens que são retiradas de seus contextos (álbuns de fotografias, simples 

lembranças de viagens, como tíquetes, por exemplo, ou documentos, como os 

passaportes, as cartas-convites que garantiam acesso ao país, enfim, os arquivos dos 

exilados) e nos textos que as acompanham. 

Todos esses pedaços de vidas são reorganizadas no livro de Blaufuks, que acaba 

por conceber um outro arquivo. Seus pequenos textos, microrrelatos e mínimas 
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reflexões, que acompanham as imagens não são legendas nem explicações, ao contrário, 

funcionam independentes da imagem impressa. Dois textos, duas imagens, inscrevendo 

o artista, de forma (auto)biográfica, no trabalho. 

O leitor pode, desse modo, reorganizar a disposição dessas imagens, dos espaços 

recriados e das narrativas ali inscritas. Como não há uma linearidade estruturante, fica a 

cargo do leitor escolher por onde entrar nesse texto, até porque, as folhas do livro não 

recebem numeração ou marca de continuidade. A partir dessa estratégia, escrita e leitura 

delineiam o caráter combinatório da narrativa (textos, imagens, sons), bem como a 

noção de um “álbum de família” simulado, um outro arquivo que faz ruir a imaginária 

estabilidade do sentido único, apontando para a precariedade da narrativa 

contemporânea.  

Essa reinvenção da narrativa, da vida arquivada, ou da verdade imaginariamente 

vivida, relativiza o texto memorialístico construído a partir de citações, imagens e textos 

alheios e parece pautar-se por uma estratégia “bio-bliográfica” como queria Antonie 

Compagnon quando afirma: 

Ora, o que é uma bibliografia senão o modelo de uma autobiografia, 

um scrap-book, uma coletânea de lembranças, um bilhete de trem, 

tíquetes de museu, programas de espetáculos, cartões de convite, 

flores secas: inventários dos ícones do autor (COMPAGNON, 1996, 

p. 75). 

Estaria, o leitor, assim, diante de um bricoleur. Ou seja, Blaufuks, em Sob céus 

estranhos, seria um fotografo-escritor que constrói a sua obra com o que encontra (o 

arquivo familiar e todos os restos e ruínas do passado), monta com alfinetes, ajusta 

(reinventando, reescrevendo e reinscrevendo em outro contexto, realizando outra 

inscrição); como uma costureirinha, diria Compagnon (COMPAGNON, 1996, p. 30). 

Também Maurice Blanchot, em Conversação intima, adverte: 

Primeiro, ninguém pensa que as obras e os cantos poderiam ser 

criados do nada. Eles estão sempre ali, no presente imóvel da 

memória. Quem se interessaria por uma palavra nova, não 

transmitida? O que importa não é dizer, mas redizer e, nesse redito, 

dizer a cada vez, ainda, uma primeira vez (BLANCHOT citado por 

COMPAGNON, 1996. p. 7). 
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Daí que ao iniciar o livro, com uma fotografia, ou quase uma tomada 

cinematográfica das lápides do cemitério judaico de Lisboa, como pode ser visto, em 

vez de lamentar a morte, o artista reafirma a vida e faz com que o leitor reconheça que 

os nomes gravados na pedra serão, ao mesmo tempo, para além do registro do real, uma 

transfiguração do real, na medida em que o poético insurge-se nesse registro pétreo e o 

perturba, pela fotografia e pelo texto que a acompanha, produzindo, desse modo, 

possibilidades narrativas. Diz o texto: 

Quando passeio entre as campas do cemitério judaico em Lisboa, 

reconheço os nomes gravados na pedra, como se estivesse num 

cemitério de aldeia. 

Uns pertenciam ao círculo mais próximo dos meus avós, ao grupo da 

canasta, outros iam, como nós, à sinagoga em dias de festa ou ao 

centro israelita aos sábados à tarde. Alguns nomes são anteriores a 

estes: avós, tios ou pais, que conseguiram também escapar. 

Das cinquenta a duzentas mil pessoas que passaram por Lisboa, 

apenas cinquenta aqui ficaram (BLAUFUKS, 2007). 

 

Fig. 3: Campas do Cemitério Judaico de Lisboa (Fotografia: Daniel Blaufuks). 

Reconhecer-se, portanto, a partir do rol dos nomes inscritos nas lápides em Lisboa 

como se estivesse na aldeia, leia-se, na aldeia judaica, o schtetl, transporta o narrador 

para o passado dos ancestrais, na Europa, mas também faz emergir a aldeia que se faz 

em Lisboa, no exílio: aqueles que estavam mais próximos, os amigos dos avós, aqueles 

que jogavam cartas, que iam à sinagoga de vez em quando ou os mais religiosos. 
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Importa ressaltar que as lápides fotografadas eram de aqueles que “conseguiram 

escapar”. Paradoxalmente, as lápides são o testemunho do refúgio em Lisboa. 

A narrativa prossegue, não como um “passeio entre campas”, mas evidenciando a 

vitalidade que atravessou fronteiras e aportou em Lisboa (ECO, 1984, p. 263-268), 

mesmo quando vistos eram negados e a população local não os olhava com simpatia 

(MUCZININK, 2012). Uma outra montagem mostra, em destaque, o retrato da avó 

elegantemente amarelado pelo tempo e a anotação do fotografo-escritor: “O meu avô 

encontrou na minha avó uma companheira para sua fuga.” Testamento de amor e de 

coragem, o neto olha e faz com que o leitor olhe para os vestígios da vida dos avós com 

orgulho e afirmação do afeto.  

 

Fig. 4: Fotografia da avó e das dedicatórias.  

Detalhe: Parte da mão do fotógrafo. (Fotografia: Daniel Blaufuks). 

No presente dos amigos, recebido pelos avós, na Alemanha, um livro com doze 

assinaturas, revela a lista dos amigos deixados para trás. A avaliação de Blaufuks não é 

idealizada ou romantizada:  
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No dia da despedida, os amigos ofereceram-lhes um livro, A saga dos 

judeus, com as assinaturas dos que ficavam. Apesar da firme decisão 

de se manterem em contacto, não creio que alguma vez tivessem 

voltado a rever qualquer um desses doze nomes (BLAUFUKS, 2007, 

p. 34). 

A lista de nomes inscrita na dedicatória dos amigos, acrescida do espelhamento da 

viagem empreendida, duplicada no título do livro ofertado, A saga dos judeus, reenvia o 

leitor para as narrativas bíblicas, porque são doze como as doze tribos; ancestrais e 

históricas, porque se inscrevem numa tradição de êxodos e exílios; porque se enovelam 

com a história dos avós e do jovem fotógrafo e seu pertencimento ao povo judeu. Nesse 

sentido, o que poderia ser visto como um registro pétreo, as sepulturas e lápides, vai, 

por intermédio dos textos autobiográficos, por vezes, ficcionais, transmutando o real e 

transformando em matéria volátil, escritura. 

Para Italo Calvino, há uma tensão entre a ficção (a invenção, a fábula) e a 

tentativa de se apreender o real (a fotografia, por exemplo). Assim, o cristal e a chama 

seriam duas formas do que ele chamou de “beleza perfeita” que Sob os céus estranhos 

poderia ser um exemplo. Seriam, esses dois elementos, metáforas da tensão entre duas 

maneiras de se narrar, de despender a matéria circunstante, dois símbolos morais, dois 

absolutos, duas categorias não só para classificar fatos, ideias, estilos e sentimentos, 

mas uma estratégia para fazer migrar a petrificação da memória para a escritura da vida.  

As imagens desfocadas, pontilhadas, envelhecidas por mofo, bolor ou um estrago 

qualquer, natural do tempo, fantasmagoriza a crença na fotografia como documento, um 

dado da realidade que não pode ser lido de forma aberta, mas em punctum, como queria 

Roland Barthes (1984): 
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Fig. 5: Uma das fotografias pontilhadas. (Fotografia: Daniel Blaufuks). 

Para concluir, o trabalho de Blaufuks parece apresentar, como estratégia de 

construção, o que Italo Calvino chamou de as metáforas do cristal e da chama. A 

primeira seria a construção do texto por meio de  imagens que não poderiam, a 

princípio, variar, como a fotografia, tradicionalmente enquadrada na moldura e regular 

como os cristais, pertencentes a um arquivo ou coleção fechada; por outro lado, a 

intervenção do artista nessas imagens, a presença bruxuleante de formas impregnadas de 

sombras, pontilhamentos, causam um efeito de resíduo ou resto nas imagens, sempre em 

movimento e rearranjo poderia representar a chama (CALVINO, 1991, p. 84-85).  

Essas duas estratégias de construção textual produzem um efeito de luz e sombra, 

de corte e recorte. Blaufuks, abrindo arquivos, forjando, no sentido de colocar na forja, 

textos em que a memória, a história, a vida, não é um registro em pedra, acaba por 

delinear uma rede de traços, de processamentos, de sinais.  

A última imagem do livro é uma fotografia, mas parece uma pintura, com um 

adulto e duas crianças indo, em tons ocres e amarelos, em direção ao infinito.  
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Fig. 6: Fotografia/Pintura. (Fotografia: Daniel Blaufuks). 

O pequeno texto final deixa vislumbrar, talvez, para o leitor, o que resta de nosso 

passado:  

Agora estou deste lado do ecrã, revendo todas as fotografias e velhas 

bobines de 8 mm e vejo todos os que, um a um, foram partindo, 

levando um pouco de mim para sempre. 

Estranhamente, também eu, de certa forma, me tornei num exilado. 

Possivelmente debaixo daquelas árvores de que o meu avô tanto 

gostava. 

O leitor não sabe, nem saberá quem são aqueles personagens. Também não saberá 

quem é o “eu” que está a dizer, nessa precária conclusão, de suas perdas em meio ao 

arquivo do mundo. O que resta? Somente, como queria Barthes, coleções parciais de 

objetos parciais? O filho, como no romance de Ilsa Losa, apontando para o futuro? 

Talvez sim. No entanto, a condição de exilado do autor-narrador, reenvia o leitor para a 

tradição, que reescrita, permeia os arquivos possíveis da memória contemporânea. 

Referências 

BARTHES, Roland. A câmara clara: notas sobre fotografia. Trad. Júlio Castañon 
Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

BLAUFUKS, Daniel. Sob céus estranhos: uma história de exílio. Lisboa: Tinta da 
China, 2007. 

7016



	 	
	
	
	
	
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991. 

CAVACO, Paulo Jorge Teixeira. A representação do Holocausto em Ilse Losa. 2012. 
121 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Portugueses Multidisciplinares) – 
Universidade Aberta, Lisboa, 2012. 

COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. Cleonice Mourão. Editora 

UFMG, 1996. 

ECO, Umberto. Casablanca, ou o ressurgimento dos deuses. In: ______. Viagem na 

irrealidade cotidiana. Trad. Aurora Bernardini. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

LOSA, Ilse. Sob céus estranhos. Porto: Edições Afrontamento, 1987. (1962) 

MUCZINIK, Ester. Portugueses no Holocausto. Lisboa: A esfera dos livros, 2012. 

PIGLIA, Ricardo. Memoria y tradición. In: 2o. CONGRESSO ABRALIC: 
LITERATURA E MEMÓRIA CULTURAL,  v. 1, 1991, Belo Horizonte. Anais... Belo 
Horizonte: CEGRAC, 1991. p. 60-66. 

QUEIROZ, Maria José de. Os males da ausência ou a literatura do exílio. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1998. 

SPITZER, Leo. Apresentação. In: BLAUFUKS, Daniel. Sob céus estranhos: uma 
história de exílio. Lisboa: Tinta da China, 2007. 

 

7017


