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Literatura, cultura e arte  
em

 espaços afetivos

Heidrun Krieger Olinto e Karl Erik Schøllham
m

er

O
s ensaios reunidos neste volum

e tem
ático, Espaços afetivos: literatura, 

cultura e contem
poraneidade, focalizam

 conexões entre afetos e saberes no 
im

aginário contem
porâneo e suas expressões literárias, artísticas e culturais. 

As contribuições, em
 sua m

aioria fruto de trabalhos apresentados e discu-
tidos no XII Sem

inário Internacional de Estudos de Literatura, realizado em
 

junho de 2013 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, refle-
tem

 indagações acerca da presença – latente ou m
anifesta – de afetos em

 
novos espaços e m

odos de perceber, com
preender e produzir saberes. Não 

se trata de esboçar um
a cartografia dos estudos centrados sobre a atuação de 

afetos na construção de conhecim
ento, pois a incom

pletude de tal tentativa 
é inevitável. A diversidade das contribuições reflete não só a m

ultiplicidade 
dos estudos variados sobre o afeto, m

as tam
bém

 sua centralidade na pers-
pectiva estratégica da produção de subjetividades em

 efeito de um
 corpo 

circulando nas redes interativas e m
idiatizadas da vida social e cultural con-

tem
porânea e refletido em

 seus lim
ites na produção artística e literária.

N
o horizonte destas questões e inquietações, Ana Kiffer oferece um

a 
reflexão sobre as relações entre o m

undo dos afetos e o m
undo da política 

em
 “Variações intensivas do afeto ou políticas e poéticas do sensível”, a 

partir da série fotográfica intitulada Alm
erisa (1994), da fotógrafa holan-

desa Rineke D
ijkstra. Explorando os cam

pos subjetivo e coletivo através 
do olhar específico que sobre ele lança a artista, ela investiga a própria 
experiência do olhar enquanto experiência afetiva do corpo ao m

esm
o 

tem
po sim

bólico (coletivo) e subjetivo. N
este âm

bito, o projeto de percor-
rer em

 sua obra determ
inadas experiências-lim

ite do corpo, perm
itindo-

lhe adensar as relações entre o cam
po das intensidades afetivas e o cam

po 
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