Mostra Unicamp de fotografia

IV Seminário Studium

Os lugares do fotográfico na cena contemporânea
A fotografia tornou-se um referente na cena contemporânea, um lugar
de memória afetiva ou coletiva, com ancoragens e rastros na experiência humana
desde seu surgimento ainda nas primeiras décadas do século XIX, e continua sua
saga no fluxo simultâneo das redes sociais, como uma imagética informacional e
como criação poética. No campo das artes, mesmo mantendo algumas ontologias
genéticas que são próprias do meio, encontra novas territorialidades formulando
outros mapas vivenciais e sensíveis. Como o Vampiroteuthis Infernalis de Flusser,
a fotografia é um ser mutante, consome o seu igual; a cada apropriação, deslocase; nas intempéries, ressurge das ruínas; como ser perecível, nada lhe é
constante. O seminário pretende trazer alguns possíveis debates e
enfrentamentos com esses lugares do fotográfico.
Realização:
Revista Studium; Programa de Pós-graduação em Artes Visuais/ Unicamp; e MAV
– Museu de Artes Visuais/Unicamp.
Coordenação geral: Fernando de Tacca.
Comitê científico: Fernando de Tacca; Iara Lis Schiavinatto, Mauricius Martins
Farina.
Comissão de organização: Adriel Visoto, Fernanda Grigolin, Eliane Coster, Pablo
Gea, Patrícia Bento Rosa, Conrado Moraes, Paula Cabral.
Foto: Fábio Gatti.

Programação:
Local: Auditório do Instituto de Artes/Unicamp

16/10 - Das 09:30 às 12:30h.
•

Relatos e imersões em grandes eventos fotográficos.

Inscrições no local, no primeiro dia do seminário.

Especificidade do meio e do suporte ou novos lugares de

O seminário terá transmissão on line que poderá ser acompanhada
através do site da Revista Studium.

diálogo com a arte contemporânea em grandes eventos
coletivos.
o

Andreas Valentin - Mês da Fotografia de Berlim 2014

o

Milton Guran - Fotorio 2015

Abertura - 09/10 - 10:00h.
•

Jorge Coli
A fotografia, o tempo, a morte.

•

30/10 - Das 09:30 às 12:30h.
•

Encontro com o artista: trajetórias e processos criativos.

11:30h : Lançamento de livros (distribuição gratuita no

o

Sofia Borges

primeiro dia do seminário):

o

Ricardo Hantzschel

o “Colecionadores Privados de Fotografia Brasileira” (São
Paulo: Intermeios, 2015), de Fernando de Tacca
(Projeto contemplado no XIV Prêmio Marc Ferrez de
Fotografia/ FUNARTE).
o “Fotofilmes Brasileiros” (SP: Kinoforum, 2015), de Érico
Elias.

06/11 - Das 09:30 às 12:30h.
•

Coleções museológicas: perspectivas e ações.
o

Ricardo Resende - FotoBienal Masp 2013

o

Eder Chiodetto - Clube de Colecionadores do MAM/SP

Currículos resumidos dos participantes:
Jorge Coli é professor titular em História da Arte e da Cultura pela Unicamp. PósDoutorado na NYU - USA. Membro da Association Internationale des Critiques
d'Art, e membro da Association des Historiens de l'Art Contemporain . Premio
Florestan Fernandes (Capes), melhor orientador em Ciências Humanas; Prêmio
Gonzaga Duque (ABCA), melhor crítico de arte (2004); Prêmio de reconhecimento
acadêmico "Zeferino Vaz" (UNICAMP). Professor convidado em várias
universidades internacionais (Princeton, Panthéon-Sorbonne entre outras). Atual
diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Pesquisador
CNPq 1A.
Milton Guran é antropólogo e fotógrafo, doutor em Antropologia (École des
Hautes Études en Sciences Sociales - França, 1996) com pós-doutorado na USP
(2004-2005). É pesquisador associado do LABHOI Laboratório de História Oral e
Imagem da Universidade Federal Fluminense e professor visitante do Programa
de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Realizador e
coordenador-geral do FotoRio - Encontro Internacional de Fotografia do Rio de
Janeiro. Foi agraciado com a comenda da Ordem Nacional do Mérito (2012) e da
Ordem de Rio Branco (2006).
Johannes Andreas Valentin é doutor em História Social pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Coordenador e professor do curso de pós-graduação
Fotografia: imagem, memória e comunicação do IUPERJ/ Universidade Cândido
Mendes. Professor-adjunto de fotografia na Universidade Estadual do Rio de
Janeiro/Instituto de Aplicação. Foi coordenador de projetos da FUNARTE; em
2004 foi vencedor do Prêmio Pierre Verger de Fotografia. Realizou inúmeras
exposições individuais de fotografias, participou de coletivas e trabalha como
curador.
Sofia Borges é artista visual formada em 2008 pela Universidade de São Paulo.
Em 2008 ganhou uma bolsa de Incentivo à Pesquisa e Produção pelo Governo de

Pernambuco. Entre 2009 e 2010, realizou quatro mostras individuais no Brasil e
apresentou várias exposições internacionais. Foi selecionada pelo Rumos Itaú
Cultural, recebeu o Prêmio Destaque da Bolsa Iberê Camargo, ganhou o Prêmio
Porto Seguro de Fotografia. Em 2012, Sofia Borges foi a mais jovem artista a
participar da 30ª Bienal de São Paulo. Em 2013 ganhou o prêmio aquisitivo do
Programa de Fotografia do Centro Cultural São Paulo.
Ricardo Hantzschel, jornalista formado pela PUC São Paulo e com pós-graduação
em Fotografia e Mídia pelo Centro Acadêmico Senac, é fotógrafo profissional e
professor da faculdade de fotografia do Senac desde 2000. Em 2003 venceu o
Prêmio Porto Seguro de Fotografia “São Paulo 450 anos” com um trabalho que
integra também o acervo do Museu de Arte Moderna-SP. Em 2014 recebeu o
Prêmio Funarte Marc Ferrez pelo ensaio SAL. Concebeu e coordena o projeto
educacional em linguagem visual Cidade Invertida.
Ricardo Resende, mestre em História da Arte pela ECA/USP. Foi curador
assistente e curador de exposições no Museu de Arte Contemporânea/ USP e no
MASP. Foi diretor do Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural Dragão
do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, no Ceará e diretor do Centro de Artes
Visuais da Fundação Nacional das Artes, do Ministério da Cultura. Diretor Geral
do Centro Cultural São Paulo de 2010 a 2014. Atualmente é o curador do Museu
Bispo do Rosário Arte Contemporânea, Rio de Janeiro. Em 2013 organizou a
mostra I FotoBienalMASP que itinerou para o Museu Oscar Niemayer, em
Curitiba, em 2014.
Eder Chiodetto é mestre em Comunicação e Artes pela ECA/USP, jornalista,
fotógrafo, e curador independente. É curador do Clube de Colecionadores de
Fotografia do MAM-SP desde 2006. Realizou a curadoria de importantes mostras
tais como: Olhar e Fingir - Fotografias da Coleção Auer (MAM-SP, 2009); A
Invenção de um Mundo - Acervo da Maison Europeénne de la Photographie (Itaú
Cultural, 2009); Geração 00: A Nova Fotografia Brasileira (Sesc Belenzinho, 2011)
e O Elogio da Vertigem: Coleção Itaú de Fotografia Brasileira (Maison Europeénne
de la Photographie, Paris, 2012), entre outras. Desde 2011 Chiodetto coordena o
Ateliê Fotô, espaço de encontro dos Grupos de Estudos e Criação em Fotografia.

Mostra: O Personagem Fotógrafo no Cinema
Curadoria: Fernando de Tacca e Gabriela Domingues Coppola
13 a 16 de outubro de 2015/ Casa do Lago - Unicamp

13/10

16h

19h

Janela Indiscreta
("Rear window", Alfred Hitchcock,
EUA, 1954, 112’)

Blow Up – depois daquele beijo
("Blow up", Michelangelo
Antonioni, 1966, 111’)

14/10

Alguém para dividir os sonhos
("The Saint of Fort Washington",
Tim Hunter, EUA, 1993, 103’)

Sob fogo cerrado
("Under fire”, Roger Spottiswoode,
EUA, 1983, 128’)

15/10
A Prova
("Proof", Jocelyn Moorhouse,
Austrália, 1991, 90’)
La Petite Mort (François Ozon,
França, 1995, 26’)

Antes da Chuva
("Before the rain", Milcho
Manchevsky, Reino Unido / França
/ República da Macedônia, 1994,
116’)
Conversa com os curadores após
esta sessão

16/10

Cortina de Fumaça
("Smoke", Wayne Wang, EUA,
1995, 112’)

Palermo Shooting
(Palermo Shooting, Wim Wenders,
Itália, 2008, 124’)

Mostra: O Personagem Fotógrafo no Cinema
Curadoria: Fernando de Tacca e Gabriela Domingues Coppola
Há muitas maneiras de organizar e classificar filmes, assim como há
tantas maneiras de assisti-los. Esta seleção de obras cinematográficas foi
preparada para espectadores que pretendam refletir sobre o que estão vendo e
caminhar junto com personagens cuja profissão e/ou paixão encontram-se nas
imagens produzidas através das lentes fotográficas.
Caçadores, enigmáticos, decididos, insistentes, apaixonados, obsessivos,
voyeurs... As análises possíveis sobre estes sujeitos que seguram câmeras e
guardam momentos e memórias formam apenas um recorte possível dentre
inúmeras obras do cinema nas quais são presentes estes profissionais amantes da
arte fotográfica e cujo exercício modifica a narrativa e as perspectivas das
histórias de outros elementos da trama.
Nas sinopses a seguir, uma breve introdução dos enredos pretende-se
como isca para perguntas fundamentais sobre cada um destes personagens e as
luzes para as quais suas histórias se voltam, se assim desejarem seus
espectadores.
Nesta mostra, convidamos o público a observar os fotógrafos tal qual
estes nos observam, olhar para eles, rondá-los, persegui-los e apaixonarem-se
por estes sujeitos das imagens, para as imagens, com suas imagens.

Sinopses dos filmes selecionados:
Janela Indiscreta ("Rear window", Alfred Hitchcock, EUA, 1954, 112’)

O personagem L. B. Jeffries (James Stwart) é um fotógrafo cuja perna quebrada o
impossibilita de sair de sua casa, mas que não se consegue se libertar do desejo,
talvez da necessidade de olhar e capturar a realidade à sua volta. Através das
lentes de um binóculo ou de sua câmera, ocupa-se observando a vizinhança, seus
movimentos, circulações, até que encontra a suspeita de um assassinato e, como
um caçador de verdades e de suas curiosidades, vai perseguir esta história até
conseguir decifrá-la. Voyeur? Caçador? Investigador? O fotógrafo somos nós, os
espectadores? Ou somos nós, os indiscretos curiosos dos dramas e segredos
alheios? O texto foi inspirado no conto no conto de Cornell Woolrich, publicado
em 1942, com o título "It had to be murder". A ideia de vigilância no filme remete
a uma crítica sobre o momento político norte-americano, que então vivia a
perseguição do macartismo.

Blow Up – depois daquele beijo ("Blow up", Michelangelo Antonioni,
1966, 111’)

O personagem Thomas (David Hemmings), um entediado fotógrafo de moda bem
sucedido, vagueia por uma praça até encontrar um casal e torná-lo alvo de suas
fotografias. Furiosa com o registro, a mulher o persegue e exige as fotos. Iniciase, então, um ciclo de caça ao que fora supostamente fotografado. O que haveria
nas imagens para deixá-la tão incomodada? Nas ampliações granuladas, Thomas
e nós podemos observar um corpo? Uma arma entre os arbustos? A narrativa,
inspirada no conto de Julio Cortázar (Las babas del Diablo, 1959), revela um
fotógrafo que vai além de suas fotografias, observando-as com o desejo de saber:
o que as imagens querem de nós? Quanto elas podem nos fornecer? Qual a
diferença entre o meu desejo de ver e o que a fotografia pode me mostrar?
Antonionni, como um profeta, coloca em questão alguns conceitos que irão
permear a teoria do signo fotográfico, ainda em formação na década de 60.

Alguém para dividir os sonhos ("The Saint of Fort Washington", Tim
Hunter, EUA, 1993, 103’)

La Petite Mort (François Ozon, França, 1995, 26’)

Sob fogo cerrado ("Under fire”, Roger Spottiswoode, EUA, 1983, 128’)

Antes da Chuva ("Before the rain", Milcho Manchevsky, Reino Unido /
França / República da Macedônia, 1994, 116’)

O jovem e ingênuo fotógrafo Matthew (Matt Dillon) foi diagnosticado como
esquizofrênico, e depois de sair de tratamento, necessita de um apoio para
conseguir se aproximar e se relacionar com o mundo. Assim, encontra-se no ato
fotográfico e na câmera elementos funcionais que atuam como uma espécie de
bengala. O que importa mais: a imagem vista pelo fotógrafo através da lente ou a
revelação desta no papel? Matthew utiliza a câmera sem filmes, somente para
criar foco com o mundo real, e as únicas fotos com filme, que o aproxima do
aparelho como possibilidade poética, fazem parte da cerimônia ritualística de seu
funeral.

O fotógrafo que registra os piores eventos que a humanidade pode produzir em
suas batalhas, também é aquele que convive com os dilemas éticos de produção
das imagens do horror. Russel Price (Nick Nolte) é um fotojornalista contratado
para registrar os conflitos entre somozistas e sandinistas na Nicarágua e, nesta
missão, é envolto em diferentes tensões sobre como e porque fotografar...
Quanto vale uma imagem? Qual a distância entre o que ela conta e o que
realmente aconteceu? Quais as consequências das imagens para quem as vê? E
para o fotógrafo? Quanto vale um fotógrafo? O filme coloca em questão a
posição ideológica do fotógrafo no meio de um conflito, e ao mesmo tempo,
indica que a imagem fotográfica pode dar vida e pode matar.

A Prova ("Proof", Jocelyn Moorhouse, Austrália, 1991, 90’)

É a história do fotógrafo que não vê, mas mesmo sem enxergar, tenta ir além. E
fotografa para poder ouvir, cheirar, tocar e existir. O fotógrafo Martin (Hugo
Weaving) usa as imagens fotográficas como aproximação com a realidade e com
as pessoas que o cercam, uma possibilidade de encontrar verdades e traições.
Mas uma imagem pode mentir? A imagem deve ser um elemento de
desconfiança ou de credulidade? O que o fotógrafo quer ao dar visibilidade para
o que foi enquadrado? A credibilidade é o ponto central do filme, seja das
imagens, seja das pessoas. O filme também indica que as obsessões fotográficas
são ainda relações mágicas para tentar aproximação com o objeto do desejo.

Paul é um jovem fotógrafo cujo projeto é retratar rosto de homens ao atingirem
o orgasmo. Distante de seu pai há anos, é levado ao reencontro deste por sua
irmã. Hospitalizado e diante de toda a debilidade do corpo enfermo, Paul usa a
câmera fotográfica para poder enxergar. Mas, quando uma fotografia olha para
um fotógrafo, o que ela vê? Como o fotógrafo pode ver com os olhos da
fotografia? A fotografia é um fetiche ou o fetiche é uma fotografia? A surpresa de
um olhar não percebido é desconcertante, afinal, não vemos tudo que
fotografamos.

As três histórias que envolvem esta narrativa fílmica são reveladoras dos conflitos
culturais, políticos e religiosos que fragmentam uma sociedade dilacerada pela
guerra e por suas convicções. Os personagens Anne (Katrin Cartlidge) e
Alexsander ( Rade Serbedzija) são amantes e fotógrafos, mas não conseguem
desvencilhar-se dos conflitos que envolvem suas profissões e origens na busca
por uma vida mais calma. Onde e quando começa a vida e a morte do fotógrafo?
Quanto suas imagens perseguem seus rastros mesmo muito tempo após terem
sido feitas? Qual o ciclo e o tempo do fotógrafo e da fotografia? Se o tempo não
para e o círculo não é redondo, a espiral do tempo leva Aleksander Kirkov,
fotógrafo personagem, de encontro à sua própria morte. Se morremos um pouco
a cada foto, o fotógrafo talvez morra mais vezes e mais rápido, principalmente
quando se sente culpado da morte de alguém.

Cortina de Fumaça ("Smoke", Wayne Wang, EUA, 1995, 112’)

Inspirado no conto “O Conto de Natal de Auggie Wren”, de Paul Auster (que
também assina o roteiro), Auggie Wren (Harvey Keitel) é um personagem de uma
fotografia, um tempo único, um enquadramento singular, uma tensão obsessiva
que passeia entre o amor, a devoção, o sofrimento e a culpa. E a regularidade
deste momento revela-o ímpar em sua igualdade e regularidade. Mais de 4000
imagens que trazem a reflexão sobre a relação do fotógrafo com um fato, uma
imagem e o que leva alguém a apertar um botão e eternizar um momento. Quais

desejos levam o fotógrafo a escolher este ou aquele enquadramento? Como ver
uma imagem? Todas as fotos do mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo
enquadramento, são distintas e marcam temporalidades inexoráveis da tragédia
humana.

19h – Palermo Shooting (Palermo Shooting, Wim Wenders, Itália, 2008,
124’)

Um fotógrafo de moda, um fotógrafo de arte, um fotógrafo voyeur, um fotógrafo
da vida e da morte... todos eles o mesmo fotógrafo. A trajetória cotidiana de Finn
(Campino) é bruscamente alterada a partir de seus encontros fotográficos e nos
faz refletir: Qual a relação entre a vida, a fotografia e a morte? Quem é este
personagem que circula entre o tempo produzindo imagens que permanecerão
para além de sua e de nossas próprias existências? Quem é o fotógrafo? O filme
se inspira e é uma homenagem a Michelangelo Antonioni (Blow up , 1966) e
Ingmar Bergman ( O Sétimo Sêlo, 1956).

