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EDITORIAL 

 

 Studium 20 traz artigos e imagens de autores argentinos, resultado de 

minha estadia na Argentina quando assumi a Cátedra de Estudos Brasileiros na 

Universidade de Buenos Aires (com apoio do Banespa Santander), em 2004. A 

eleição dos trabalhos aqui apresentados pretende somente ser um recorte da 

fotografia argentina e reflete uma escolha pessoal de portfólios autorais e textos 

reflexivos de círculos por onde tive contatos. 

 Destacam-se neste número dois artigos publicados na revista Ojos 

Crueles – Temas de Fotografia y Sociedad, cujo primeiro número foi lançando 

em novembro de 2004. Sílvia Perez Fernandez, editora de Ojos Crueles, revisita 

Pierre Bourdieu e seu clássico livro Un Art Moyen, quarenta anos depois de seu 

lançamento na França. Marisa Strelczenia mergulha na história trágica de seu 

país e proporciona o encontro de parentes desaparecidos, em fusão imagética, 

como uma catarse, na qual “A imagem fotográfica confunde a verdade com o 

real, o real com o vivente”. 

 A. Becquer Casaballe, editor da revista Fotomundo (a mais antiga revista 

de fotografia da América Latina), e Claudio Fabián Pérez introduzem “Los 

Sueños”, de Grete Stern. Nascida na Alemanha, Grete Stern emigrou para a 

Argentina em 1936, onde veio a falecer em 1999, depois de percorrer o país 

fotografando para o Estado, trabalhar em publicações e, em 1970, dirigir a área 

de fotografia do Museu de Belas Artes. Seu trabalho mais conhecido são as 

fotomontagens que fez para revista Idílio, do grupo Abril, conjunto conhecido 

como “Los Sueños”. Na seção "El psicoanálisis le ayudará" Gino Germani 

interpretava os sonhos dos leitores, mulheres na maioria, e Grete Stern produzia 

sua versão em fotomontagem. Escolhemos 30 fotomontagens das 140 

publicadas, e também mostramos cinco não publicadas. 

 Gustavo Luis Tarchini, de Santiago Del Estero, ao norte da Argentina, 

penetra no dia-a-dia de uma população pobre de lenhadores que vive da 

extração de uma madeira vermelha conhecida como quebracho, muito usada 
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para dormentes nos tempos da ampla malha ferroviária argentina. Tarchini faz 

parte do Grupo Fotográfico ’98. 

 Verónica del Valle e Valeria Nuciari produzem uma documentação 

poética de uma prisão conhecida como o Cárcere de Caseros, edifício hoje 

abandonado, e a partir de fragmentos do cotidiano encontram marcas individuais 

e sonhos dos personagens que por ali deixaram grande parte de suas vidas. 

Trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa Antropología y Medios, coordenado 

pela Profa. Susana Sel (UBA). 

 Juan Travnik apresenta-nos um pequeno histórico dos vinte anos de 

existência do importante espaço por ele coordenado e sob sua curadoria, a 

FotoGaleria do Teatro San Martin, na conhecida Av. Corrientes. Fala sobre a 

exposição que se realizou agora em maio como comemoração de sua 

longevidade e encontro com a fotografia autoral, que levou o nome de 258/20, 

para marcar o número de exposições e os 20 anos de vida. Juan Travnik elegeu 

um portfólio dos autores que passaram pela FotoGaleria. 

 Roberto Guidotti, de Santa Fé, mostra nus de pessoas comuns em 

retratos realizados com a câmara russa Holga, uma ferramenta cult entre muitos 

grupos de fotografia pelo mundo. Uma câmara muito simples, com lente fixa, de 

plástico, e com formato 6 x 6 cm. Quando o conheci carregava com carinho sua 

Holga, toda cheia de adesivos para bloquear a luz e para mantê-la funcionando. 

Os retratos dessas pessoas são diretos e cheios de graça, e demonstram a 

interação entre fotógrafo, aparelho, retratado e leitor. 

 Ao trazer aos olhos dos leitores esta edição da Studium, acreditamos que 

estamos colaborando com um maior intercâmbio na fotografia latino-americana. 

 Agradecemos a disponibilidade de Isabel Pagano para a tradução dos 

textos e a colaboração de Fernando Latino. 

 

Saludos  

Junho de 2005 

Fernando de Tacca 



GRETE STERN 

A. Becquer Casaballe 

 

 Em 24 de dezembro de 1999, com 95 anos, faleceu Grete Stern. Nascida 

na Alemanha, havia emigrado para a Argentina em 1936 depois de uma breve 

estada em Londres. Sua obra fotográfica é uma das mais significativas que se 

realizaram no país. 

 Com a morte de Grete Stern desaparece uma das fotógrafas mais 

significativas da Argentina que, além disso, foi um exemplo de honestidade. Sua 

extensa obra emana uma força expressiva que a converte, sem dúvida, em um 

dos paradigmas da modernidade que marcou boa parte do século XX. 

 Nascida em Wuperthal-Elberfeld, Alemanha, em 1904, pouco antes de 

completar 20 anos de idade interessou-se pelas artes gráficas e se inscreveu na 

Kunstgewerbeschule de Stuttgart. Pouco tempo depois de sua graduação, o 

fotógrafo Umbo, a quem havia conhecido durante seus anos de estudante, 

sugeriu a ela que aprendesse fotografia com o professor Walter Peterhans. 

Quando Peterhans foi convocado pela Bauhaus, Grete continuou sendo sua 

aluna e, dessa maneira, participou a partir de 1929 das atividades da célebre 

escola de artes visuais. 

"Peterhans me enseñó a crear una visión de lo que quería reproducir, 
antes de usar la cámara; a descubrir los valores fotográficos, o sea la 
proporción de blancos, negros y grises, las partes nítidas, la 
perspectiva, los valores plásticos y morfológicos que definen al objeto 

y su materia, a intuir seres o cosas que deseaba fotografiar" i 1. 

 A década de 20 e o início dos anos 30, durante a República de Weimar, 

na Alemanha, foi um período de uma singular expansão da modernidade como 

um ato criativo e de investigação em todos os campos de arte e, nesse contexto, 

a escola Bauhaus que fôra fundada por Walter Gropius resumia boa parte de 

                                            
1 Os dados assinalados foram tomados de "Los sueños de Grete Stern", de Luis Priamo, 
publicado em "Sueños", IVAM Centro Julio González, Valencia, España, 1995. 
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toda essa expressividade. Grete Stern foi protagonista daquele movimento 

artístico. 

 Em 1929 conheceu Ellen Auerbach, uma jovem escultora também 

interessada em desenho gráfico e em fotografia. Juntas fundaram o estúdio "ringl 

+ pit", que muito rapidamente haveria de ser reconnhecido como um dos mais 

importantes de Berlim. 

 Em 1932 Grete realiza um segundo curso na Bauhaus, onde conhece um 

argentino, Horacio Coppola, que havia viajado para a Europa para estudar. Um 

ano depois, quando Hitler é nomeado chanceler do Reich, a escola é fechada 

pelos nazistas e Grete com sua sócia Ellen decidem exilar-se em Londres ante 

o caráter anti-semita que o novo governo assume, enquanto que Coppola se 

transfere para Paris. Voltariam a se encontrar na capital do Reino Unido. 

 Em Londres continua a atividade do estúdio de ambas, com o mesmo 

êxito que havia obtido na Alemanha. Com sua Linhof de 9 x 12 realiza retratos 

de personalidades da cultura, como Bertolt Brech, Helene Weigel, Paula 

Heinemann etc. Um ano antes haviam ganho o primeiro prêmio na Deuxiéme 

Exposition Internationale de la Photographie et du Cinéma de Bruselas e, em 

1934, "Cahiers d'Art" em Paris lhes dedica um extenso artigo. 

 Em 1934 casa-se com Horacio Coppola, com quem viaja a Buenos Aires 

para apresentar suas fotografias na revista Sur e, já de volta a Londres, um ano 

depois, sua filha Silva nasce. De toda maneira, a estada na Inglaterra não 

haveria de ser de todo feliz: Ellen, sua sócia, se vê obrigada a abandonar o país 

para se estabelecer nos Estados Unidos e a mãe de Grete se suicida em Berlim. 

Para o casal recente a Europa não tinha muito a oferecer e, em 1936, decidem 

radicar-se definitivamente na Argentina. A atitude solidária que assumem nesses 

anos com os refugiados da Alemanha e da Espanha, que chegam fugindo do 

nazi-fascismo, se explica melhor através de Grete, que sempre demostrou ter 

uma maior e mais profunda consciência social. Em 1940 têm seu segundo filho, 

Andrés —que faleceu em 1965 —; dois anos mais tarde se separam 

definitivamente. 
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 É a partir de então que começa o período mais extenso e não menos 

frutífero da obra de Grete Stern, ainda que o início não tenha sido fácil. A crítica 

foi muito dura em relação a sua obra em um momento em que o pictorialismo 

ainda era considerado como a única alternativa artística. 

 O “Correo Fotográfico Sudamericano", em um artigo assinado por Mariano 

Hernando, por ocasião da primeira exposição individual que realizou em 1943, 

diz a respeito de um retrato de Spilimbergo: "(Grete Stern) en su afán de decorar 

elige un lugar del atelier de Spilimbergo que semeja un cambalache, la figura del 

artista se pierde en él, y como la intérprete no sabe darle personalidad, parece 

que fuera un accesorio más dentro del antiestético conjunto" ii. Em troca, a revista 

italiana "Campo Gráfico", algum tempo antes, havia dedicado uma edição com 

suas fotos e as de Coppola. 

 Na Argentina Grete foi fotógrafa da Dirección de Maternidad e Infancia do 

Departamento Nacional de Higiene, entre 1939 e 1943, depois, entre 1948 e 

1950 trabalhou como fotógrafa e desenhista no Estudio del Plan de Buenos 

Aires, e colaborou com publicações como a revista Idilio, realizando sua célebre 

série de 150 fotomontagens sobre os sonhos. Entre 1956 e 1970 dirigiu o 

escritório de fotografia do Museo Nacional de Bellas Artes. Em 1958 havia 

adquirido a cidadania argentina. 

 Em várias oportunidades percorreu o interior do país, visitando as 

províncias de Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Chaco, 

Catamarca, levada por seu interesse em fotografar os aspectos humanos e 

arqueológicos. O Fondo Nacional de las Artes outorgou-lhe em 1964 uma bolsa 

para documentar os indígenas do Gran Chaco, nas províncias de Salta, Formosa 

e Chaco, o que, posteriormente, se converteria em uma mostra itinerante com 

200 obras. Uma parte foi apresentada na Bauhaus-Archiv de Berlim. 

 Em 1972, depois de percorrer os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, 

a Grécia e Israel, visita também a Alemanha, sua pátria de nascimento que não 

via desde a década de 30. 

 Por um período, o nome de Grete parecia haver desaparecido e as novas 

gerações de fotógrafos desconheciam a profundidade e o alcance de sua obra 
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até que, em 1981, a Fundación San Telmo organiza uma grande mostra 

retrospectiva. Algum tempo depois, em 1988, é publicado o livro “Grete Stern" 

com textos de Sara Facio, editado por La Azotea. Havia já quatro anos que ela 

abandonara definitivamente a fotografia devido à perda de sua capacidade 

visual. Em 1989 é convidada de honra do Salón Nacional de Fotografia e em 

1992 participa de duas exposições no FotoFest de Houston, Texas, e a 

Fundación Antorchas realiza um transcendente trabalho para a conservação de 

seus negativos e fotos. 

 Em 1995 o Fondo Nacional de las Artes edita o livro "Grete Stern, obra 

fotográfica en la Argentina" que acompanha a mostra que se apresenta no 

Museo Fernández Blanco. Por último, o Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) da 

Generalitat de Valencia, em 1995, exibe "Los sueños" e publica um catálogo de 

cuidada impressão. 

 A obra de Grete obteve, certamente, o reconhecimento dos círculos 

intelectuais. Isso se expressa nos livros e artigos publicados, nas exposições, 

tanto na Argentina como no exterior, entretanto, suas imagens não passaram a 

ser ícones de uma época. Talvez por não ter sido fotógrafa de best-seller nem 

de estrelas, tampouco tenha buscado prêmios, ou seja, todas essas coisas que 

dão fama. Seu trabalho foi tão silencioso como o tênue ruído do obturador de 

sua câmara. Cada uma de suas imagens teve que se sustentar por conta própria 

e requer uma atitude sensível e atenta por parte do observador. Isso ocorre 

porque não são realizações herméticas ou elitistas, pelo contrário, é uma 

fotografia acessível, direta, profundamente descritiva de formas e, acima de 

tudo, de sensações. 

 Existe nela muito da Bauhaus, especialmente nos retratos e nas 

fotomontagens, mas também se poderia dizer que na Bauhaus há muito dela. 

Em suas paisagens conflui o Novo Realismo como uma continuidade ideológica 

de Paul Strand ou de Edward Weston, e nas cenas cotidianas, percebe-se 

também aquele sentido que dava aos personagens e às coisas um Walker 

Evans. Entretanto, estas não são mais do que comparações que tentam colocar 

a obra de Stern entre a dos mestres, porque sua visão não deixa de ser tão 

pessoal quanto universal e, neste sentido, de uma solidez conceitual admirável



i “Peterhans ensinou-me a criar uma visão do que queria reproduzir, antes de usar a câmera; a 
descobrir os valores fotográficos, ou seja, a proporção de brancos, pretos e cinzas, as partes 
nítidas, a perspectiva, os valores plásticos e morfológicos que definem o objeto e sua matéria; a 
intuir seres ou coisas que desejava fotografar.”(NT) 
ii "(Grete Stern) em seu afã de decorar elege um lugar do ateliê de Spilimbergo que se assemelha 
a uma desordem, a figura do artista se perde nele, e como a intérprete não sabe lhe dar 
personalidade, parece mais um acessório do antiestético conjunto". (NT) 

                                            



Galeria de "Sueños" 

Grete Stern 

 

El sueño que aquí se ve 

representado constituyó –con su 

extraño simbolismo- una revelación de 

singular importancia en la vida de una 

joven, al evitarle que prosiguiera por un 

camino harto peligroso. En el sueño ella 

vio a la parte inferior de su propio 

cuerpo caminando hacia un hombre 

sentado en actitud de espera; al lado de 

ella había, además, una extraña silueta 

negra que parecía acompañarla en su 

marcha. El sueño si refiere a una 

situación especial en que se hallaba la 

joven por esa época. Mujer muy 

necesitada de afecto y de sostén moral, 

había trabado amistad con un hombre 

bastante mayor que ella, persona de confianza y viejo amigo de la familia. Se 

trataba de una relación de pura y rigorosa amistad y ella jamás había pensado 

en que pudiese tratarse de otra cosa. Profesaba hacía aquel hombre un respecto 

casi filial. La situación real, sin embargo era otra. Una atracción de otra índole la 

impulsaba hacia aquel hombre, y este deliberadamente, simulaba una amistad 

quedando a la espera del logro de sus deseos para cuando llegara la 

oportunidad. El inconsciente –que sabe darse cuenta de muchas cosa que nos 

ocultamos a nosotros mismos- le mostró, a través del sueño, la realidad de las 

cosas. Había una parte de ella que se sentía atraída por ese hombre mismo no 

era la persona digna de estima y respecto que ella creía. El sueño reveló, 

además, que, en su inconsciente, la soñadora condenaba como inmoral la 

atracción hacia ese hombre; tal es el sentido de la silueta negra (el diablo) que 

simboliza el pecado (“el camino que lleva a ese hombre es un camino de 

Idilio nº 05 

LOS SUEÑOS DE CUERPO 

23/11/1948 

Extrañamiento 
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perdición”). De este modo, al revela a la luz de la conciencia la naturaleza se 

propios impulsos, la joven evitó males peores. 

El símbolo del niño cuando no si 

refiere directamente a lo maternal, cosa 

que ocurre, pero no tan frecuentemente 

como podría creerse, significa que algo 

nuevo está por acontecer en la 

personalidad del soñador. “en la 

anticipación  -dice Jung- de una 

disposición de conciencia que debe 

producirse cada día.” El sueño que 

comentamos anuncia la feliz  

superación de un hondo conflicto 

anímico, que por largo tiempo había 

torturado a la soñadora. Sobre el fondo 

de un hermoso paisaje se ofrece una 

flor (símbolo de belleza y naturalidad), y surgiendo de ella un niño (un nuevo 

despertar, una nueva vida). Para un alma soñadora este sueño fue como un arco 

iris después de la tempestad.  

El agua es un símbolo de la 

energía creadora. Pero también 

representa un elemento amenazador 

cuando tiende a rebasar sus limites; se 

vuelve entonces un signo de peligro. Tal 

es el sentido en la imagen onírica que 

aquí reproducimos. Por supuesto, se 

trata de un peligro que reside en la 

propia alma del soñador. En este caso, 

el sueño revela el amenazador 

desbordarse de las energías instintivas 

y los esfuerzos de la soñadora para no 

dejarse arrastras ni tocar por ellas. 

Idílio nº 10 

EL NIÑO EM LOS SUEÑOS 

28/12/1948 

Niño flor 

Idilio nº 11 

UM SUEÑO DE PELIGRO 

4/1/1949 

Sin título 
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Este conflicto permanecía totalmente inconsciente, es decir, la soñadora 

sólo experimentaba una profunda inquietud sin lograr darse cuenta de la 

extraordinaria lucha interior que en ella se desarrollaba. 

En tiempos lejanos se decia que 

los sueños de espejo tenian relacion 

con el infortunio y con la muerte. Acaso 

ello ocurria porque los espejos nos 

muestran a nosotros fueran de nosotros 

mismos, como si algo imponderable –

quizás el alma- se nos hubiera 

escapado. Hoy se admite en general 

que esos sueños guardan estrecha 

realacion con nuestra personalidad, 

con nuestra identidad personal. 

Simbolizan una duda profunda (inconsciente) acerca de quiénes somos; es la 

pregunta que a veces alguien, aun conscientemente, si dirige a si mismo. Quien 

soy yo? Hay cierto momentos en que esa pregunta se vuelve angustiosa, y es 

justamente cuando es preciso encontrase a si mismo. En uno de esos momentos 

se hallaba esta mujer, que en la vida consciente sentia que se hundia lentamente 

en la rutina cotidiana, sin saber qué hacer, sin saber para que la vida... y ese 

desconcierto, según el lenguaje del sueño, deriva de una profunda duda acerca 

de si misma: en el espejo se ve reflejada cuatro veces conteporaneamente, ella 

no es ella; no es solamente la mujer de rutina diaria, es algo más, algo más que 

no alcanza a distinguir claramente, pues se le aparece  simplemente, como otros 

dobles de sí misma. En este caso el sueño indica no solo el estado de duda 

inconsciente en que se halla sumida la soñadora sino tambien la causa de este 

estado. Tal es el significado de esas cara repetidas, de esos dobles, que indica 

la existencia en ellas de potencialidades inexplotadas, dormidas justamente en 

la monotonia de una vida que no alcanzaba a hacer fructificar todas las riquezas 

de su alma. Para salir de ese estado de desconcierto –dice el sueño- es preciso 

hallarse a si mismo y descubrir en la propia personalidad, otras facetas que han 

Idilio nº 17 

LOS SUEÑOS DE ESPEJO 

15/3/1949 

Quién será? 
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quedado olvidadas y que han de alcanzar su plenitud si no se quiere arrastrar la 

vida en una estéril frustración. 

Pocas veces ocurren estos 

sueños en la vida de una persona. Son 

sueños universales más que 

personales, y si bien se dan cuando 

está produciéndose algún cambio 

transcendental en la personalidad de 

soñador –tal es el sentido que tiene en 

relación con la vida del que sueña-, su 

significado va mucho más allá de lo 

personal . estos sueños se arraigan en 

lo profundo del inconsciente colectivo, 

simbolizan, no ya las experiencias, los 

temores, los deseos de un individuo, 

sino los de toda la especie humana. 

Como librada de las cadenas que la 

ataban a la tierra, la soñadora vaga 

ahora por el espacio: ahora ve su patria, 

la tierra, como uno planeta entre todos 

los planetas, e a si misma, perdida en la inmensidad de cielo. Ésa es la condición 

de la humanidad entera, y una nueva perspectiva va adquirir ahora la soñadora, 

en su pequeña vida de todos los días, ahora que, por un instante, ha vivido la 

sobrecogedora experiencia de lo infinito. 

Los sueños de peces se hallan relacionados con el agua. Como 

recordaran nuestras lectoras, el agua  simboliza ante todo al inconsciente mismo. 

Es algo que renueva (purifica), pero que también arrastra e destruye. El pez, a 

su vez, simboliza algo contenido en el inconsciente; es un extraño animal de 

sangre fría, procedente de un medio muy distinto del nuestro. Muchas religiones 

han hecho de él un símbolo sagrado. En el sueño que comentamos la soñadora 

veías subir y bajar las aguas que inundaban su propia habitación (símbolo de su 

persona); al subir ellas amenazaban ahogarla: pero al bajar, la amenaza se 

dirigía a los peces, los que iban a perecer al ser privados de su elemento vital. 

Idilio nº 18 

SUEÑO CÓSMICO 

22/3/1949 

Mundos 
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El sueño reveló la profunda necesidad, 

para la soñadora, de hallar un equilibrio 

que le permitiera a la vez resistir al 

poderoso impulso del inconsciente y 

salvar su contenido, vital y precioso. 

Como ocurre a menudo, tal necesidad 

de equilibrio no era conocida 

conscientemente por la soñadora, para 

la cual la interpretación de este sueño, 

unida al análisis de sus estados 

anímicos, le ayudó a descubrir la causa 

de su inquietud y la naturaleza de los 

peligros que debía superar. 

La escalera representa en 

nuestro sueños el medio que une los 

distintos pisos de nuestra personalidad, 

y por lo tanto indica el sentido de su 

desarrollo. Generalmente se trata de las 

escaleras de una casa, pero su 

significado puede extenderse también  

a los otros tipos de escalera. De la 

posición del soñador en la escalera, o 

del estado de ésta, cabe extraer 

significados especiales. En el caso de 

este sueño –que es también un sueño 

de peligro-, la imagen onírica revela una 

situación de inestabilidad en las 

condiciones anímicas de la soñadora. 

Adviértese que tal inestabilidad de 

haber ésta querido colocarse en una 

posición peligrosa, de la que ahora, con mucha dificultad, está tratando de 

zafarse. Todo esto correspondía en la realidad a la honda inseguridad 

(inconsciente) en la que se hallaba , sumida, inseguridad que a su vez deriva de 

Idilio nº 19 

LOS SUEÑOS DE PECES 

29/3/1949 

Sin título 

Idilio nº 25 

LOS SUEÑOS DE ESCALERAS 

10/5/1949 

Perspectiva 
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la carencia de un objetivo vital para su existencia. También tal carencia se halla 

simbolizada en el sueño por el hecho de que las dos escaleras no conducen a 

lugares determinados –observemos la ridícula posición de la joven- y sólo sirven 

para dar una ilusión de elevación. 

Con una frecuencia en los sueño 

aparecen situaciones extrañas y 

absurdas. Parece como si fueran obra 

de una alocada fantasía. Sin embargo, 

no es en lo extraño de la apariencia, 

sino en su oculto significado, en lo que 

hay que detenerse. En este caso, la 

soñadora se vio bailando con un 

elefante, en medio de la divertida 

admiración de todos los concurrentes a 

ese extraordinario baile. Ella misma no 

experimentaba ninguna vergüenza, 

sino una cierta sensación de triunfo; en 

realidad, lo ridículo de la escena recaía 

únicamente sobre su inusitado bailarín. 

Un atento examen del sueño y de 

algunas circunstancias de la vida de la soñadora mostraron su significado. El 

sueño representaba un efecto, una expresión de hostilidad hacia el novio, 

persona algo torpe que días antes que había colocado a su novia en una 

situación molesta debido a uno de sus tantos errores. Como a pesar de todo la 

soñadora tenia un sincero amor hacia su novio, reprimió la hostilidad derivada 

de este episodio, pero si bien conscientemente no quiso dar importancia a la 

cosa, en su inconsciente albergó el impulso de vengarse. 

Estos sueños, que suelen tener un significado muy profundo, son de difícil 

interpretación en cada caso concreto. Se relacionan, en general, más que con 

problemas contingentes de la vida real o psíquica del soñador, con o desarrollo 

de su yo, de su propia personalidad. Cuando se trata de figura geométricas, por 

ejemplo cuadraros (o cubos) y círculos (o esferas), y especialmente en este 
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ultimo caso (recuérdese que ambas 

figuras se consideraban en la 

antigüedad símbolo de perfección), 

tales imágenes oníricas se refieren al 

ideal de perfección del yo que el 

soñador alberga en su inconsciente. El 

cubo que apareció en este sueño 

indicaba el anhelo da la soñadora en 

alcanzar un pleno equilibrio de todas las 

funciones psíquicas; y la presencia de 

las demás figuras geométricas –con la 

significativa exclusión de la esfera- era 

indicio de una fuerte tendencia hacia lo 

ideal del predominio delas facultades 

intelectuales. 

 

 El muñeco es algo inanimado 

que, sin embargo, quiere representar 

la vida. En otro sentido, podriamos 

decir que aspira a adquirirla. Y a 

menudo, tal es el significado que debe 

atribuírsele en la interpretación de los 

sueños. En el que comentamos, la 

soñadora se ve enfretada por un 

muñeco que representa a un niño, 

siente que no quiere verlo, pero sin 

embrago es atraida por él. La imagen 

onírica del muñeco representa aquí un 

contenido inconsciente de su psiquis, 

una parte de su personalidad, a la que 

en su vida real, la soñadora no ha 

prestado atención, o acaso ha 

despreciado, dejándola inactiva y 
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como cosa inanimada. Ahora se le enfrenta y reclama, justamente, vida. Al 

dársela, la soñadora, ensanchará su personalidad, adquirirá algo valioso, que ha 

de contribuir de esta manera a la plenitud de su vida.  

 

Los sueños relacionados con el viajar, con vías, trenes y ferrocarriles, son 

muy frecuentes. El tren puede aparecer bajo distinta formas en las imágenes 

oníricas y adquirir, por lo tanto, múltiples significados, pero casi nunca deja de 

referirse a lo que podríamos llamar “el viaje de la vida”. En este sueño el tren 

aparece con el carácter de monstruo amenazador que muy a menudo asume en 

la niñez. Y, hecho singular, surge del mar, símbolo universal del inconsciente. 

Tratase pues de una fuerza que se halla contenida en él y cuya presencia la 

soñadora experimenta con terror, como una ameneza. Es decir, frente a la 

psíquica simbolizada por el tren (elemento dinámico) que brota del inconsciente, 

la mujer (ya adulta) tiene una actitud de miedo infantil. Tal es el significado del 

sueño, que contiene en verdad una clara advertencia, pues indica la necesidad 

de que la protagonista asuma frente a sus propios impulsos la actitud adulta que 

corresponde a su estado y ubicación anímicos en la vida real. 

Los sueño de persecución se cuentan los más comunes. Justamente por 

ello no puede atribuírseles una significación general, sino que deben ser 

interpretados cada uno dentro del contexto de la personalidad y las 

circunstancias vitales de la protagonista. En este caso la soñadora se vio  

perseguida por las miradas frías y despiadadas de unos ojos misteriosamente 
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aparecidos alrededor del ella. “Huí 

presa de angustia, contó luego la 

protagonista, en una interminable fuga, 

tratando desesperadamente de 

esconderme ante esas miradas”. Es 

evidente que este sueño indica la 

presencia de un fuerte complejo de 

culpabilidad en el inconsciente de la 

soñadora. Ese miedo de llegar a ser 

descubierta de algo que nadie deber 

saber representaba, en efecto, la 

actitud fundamental de toda su vida 

real. Por supuesto no era una actitud de 

la que se daba cuenta; pero igualmente, 

desde lo más de su psique, influía de 

manera insospechada en todos los actos conscientes. 

Nada hay que afecte tanto a la 

personalidad como el adoptar una 

cantidad de costumbres, ideas e 

modos de actuar que no concuerdan 

con su verdadero carácter. La belleza 

sólo puede radicar en la libre y sincera 

manifestación del propio ser. Todo lo 

demás, todo lo que se superpone 

artificialmente, constituye una máscara 

que no puede más que afear a la 

persona. El sueño aquí ilustrado 

constituye un magnifico ejemplo de 

ello. Tratábase de una joven que por 

falsas convenciones sociales habíase 

criado una personalidad ficticia de 

deformaba su carácter. Felizmente, terminó dándose cuenta de ello y decidió 

concluir de una vez por todas con toda una cantidad de cosas que no eran la 
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expresión sincera de sus anhelos. Así, pudo sentirse liberada y comprobó cómo 

ante ella se abrió un horizonte de perspectivas más amplias; simultáneamente 

con su decisión tuvo el sueño que reproducimos aquí. En el, la joven contempla 

una máscara (su antigua e fea personalidad) con una sonrisa de alegría, al 

comprobar qué horrible era antes y cuánta hermosura posee en la actualidad. 

Se dice comúnmente que el 

rostro es el espejo del alma. Y es 

verdad en gran parte; pero tal vez –sin 

entrar en honduras y limitándonos a 

cosas mejor conocidas-, podríamos 

decir que al carácter firme acompaña 

muchas veces idéntica firmeza y 

decisión de los rasgos. Cuando 

afirmamos que una persona no tiene 

carácter, queremos significar en 

realidad que no conocemos aquellas 

particularidades suyas que la hacen 

valer y la individualizan dentro del 

conjunto de la gente. Tal cosa es lo que 

representa el sueño aquí ilustrado. El 

proceso onírico ha dado imagen a la 

que la soñadora sabía inconscientemente: el hombre de quién creía estar 

enamorada era un ser sin carácter. De ahí que aparezca en el sueño casi sin 

rasgos faciales, lo cual, segundo lo apuntado antes, viene a querer significar que 

se trata de un hombre sin peculiaridades que lo distingan. Ha tenido lugar en 

este sueño una transposición de los rasgos anímicos al plano corporal. 

El habla es uno de los atributos más importantes del ser humano. Hasta 

podría decirse – mucho, incluso, lo han sostenido – que es el habla lo que 

distingue al hombre del animal y le otorga el rasgo de preeminencia que ocupa 

en el mundo de los seres vivientes. 

De ahí que cualquier sueño en que figure una traba o perturbación de esta 

importantísima función es una manifestación de algún conflicto anímico 
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sumamente serio. Nos referimos al 

habla, porque el teléfono no es más 

que un equivalente de ella, ya que es 

una creación del genio humano para 

transmitirla a la distancia. Vemos aquí 

la soñadora junto a un teléfono, pero 

sin boca. Lo cual viene a significar que 

quiere hablar, pero no puede hacerlo. 

¿Qué quiere decir eso? La repuesta es 

sencilla. De un tiempo a esa parte 

hallabas dejar. Lo único que le impedía 

hacerlo era su gran bondad: temía ella, 

dado que el joven en cuestión parecía 

hallarse muy enamorado, perjudicarlo, 

herirlo en sus sentimientos. El sueño ilustra muy bien esta situases relaciones 

peso, por las razones citadas, no se atreve sin boca, es decir, concluyentemente, 

sin poder comunicar a dicho joven su negativa a proseguir sus relaciones. 

 Muchas veces se ha dicho, con 

indubitable acierto, que en la propia 

personalidad humana se dan los 

medios y los recursos para afrontar y 

resolver todos los problemas. Lo que 

pasa es que, muchas veces, ella misma 

no lo sabe, y entonces recurre a 

expedientes ajenos o solicita ayuda, 

cuando en la realidad la mejor ayuda 

que podría obtener es la de su propia 

fuerza anímica. Cabe decir que en cada 

uno de nosotros existe aunque a veces 

se halla algo algo escondida o 

disimulada por complejos u otras fallas 

psicológicas, la llave capaz de abrir 

nuestro camino hacia la felicidad y el éxito. Y es precisamente esto lo que el 
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sueño aquí representado le dice a la soñadora: “en tus manos tienes la llave que 

te ha de permitir franquear triunfalmente todos los obstáculos. Dicha llave es 

grande, de difícil manejo al principio, porque también será laboriosa tu propia 

reconstrucción espiritual hasta que logres el equilibrio anímico necesario. Pero 

no lo olvides, eres tu misma quien tiene la llave. Eres tu misma quien, apelando 

a toda tu fuerza y a todo tu coraje, ha de superar todas sus dificultades y todos 

sus obstáculos”. 

El espejo es un elemento que 

suele aparece muchas veces, tanto en 

los sueños como en las leyendas y 

mitos de la humanidad. Su significación 

no es siempre exactamente la misma: 

varia con arreglo a la personalidad de 

quién sueña y a las particulares 

condiciones de sus conflictos y 

problemas actuales. En este caso que 

ilustramos viene a significar 

desacuerdo entre la edad cronológica 

de la soñadora e su edad anímica. 

Como puede verse, tratase de una 

persona joven, pero la imagen que se 

ve en los espejos es de un ser agobiado 

por los años. La joven que tuvo este 

sueño tenia sólo 32 años, más su alma, perturbada por una cantidad de 

experiencias desagraciadas y angustiosos problemas, era la de una anciana, 

había vivido demasiado de prisa, y esto, se bien no dejó huellas en su aspecto 

físico, había marcado hondamente su alma. Tal es lo que el sueño le quiere decir. 

Uno sólo recurso quedaba le a la soñadora: rejuvenecerse, es decir, 

rejuvenecerse espiritualmente. Para ello nada mejor que intentar olvidar el 

pasado y adoptar una conducta nueva: cambiar su estilo de vida, corregir todos 

los pasados errores. Lo hizo y, felizmente, consiguió recuperarse. Poco después 

volvió a tener el mismo sueño, mas la imagen reflejada en el espejo ya no era la 
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de una anciana, sino la de su propio rostro, hermoso, fresco y cuya expresión 

traducía su gran anhelo de vivir. 

Las limitaciones que pueden poner las 

fuerzas psíquicas al desarrollo individual resultan a 

veces tan efectivas como las cadenas que en 

épocas pasadas ataban al prisionero a la parede a 

las su celda. Hay personas que recluyen en sí 

misma, como un caracol en su caparazón. A veces 

ignoran que eso ocurre. Tan sólo siente una vaga 

sensación de encierro, pero no saben el porqué, ni 

qué significado puede tener. Su sufrimiento nace 

sobre todo del hecho que al limitarse impide el 

desarrollo pleno de sus potencialidades; de ahí el 

sentimiento de frustración. Tal es el caso de la joven 

que tú dúo creíste hallar paz y tranquilidad en la 

renuncia, abandonando todo propósito de afirmarse 

a sí misma. Pero con ello renunció también a una vida plena y se condenó a un 

estado de profunda depresión. El sueño le indicó que debía “salir de su 

carapazón”, para desarrollar cabalmente sus potencialidades anímicas. 

La botella es, por lo general, un símbolo 

onírico de la prisión, del encierro. Los sueños en 

que aparece casi siempre tienen que ver con 

algún impedimento que traba la libre 

manifestación y el desarrollo de la personalidad 

de quién sueña. La soñadora aparece aquí 

encerrada de cuerpo entero en una botella, lo 

cual significa que el sueño atañe a la totalidad de 

su ser. Además, su expresión tranquila manifiesta 

que aquello que para ella equivale a una prisión 

no proviene del exterior sino de si misma. En 

efecto, cuando se sometió a un psicoanálisis 

viose que se trataba de una joven que padecía de 

numerosísimas inhibiciones, originadas en falsos 
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prejuicios y que le impedían adoptar un modo de existencia pleno y satisfactorio. 

El sueño viene a ser como un fiel retrato de su existencia. Con ello el inconsciente 

intenta señalarle la inutilidad de su vida y la necesidad de modificar su juicio 

sobre importantísimas cuestiones. 

Numerosos sueños ilustran de 

forma casi inmediata la situación o 

conflicto espiritual a que se refiere. 

Otros, en cambio, lo hacen a través de 

un símbolo: entonces el sentido del 

sueño hallase oculto tras un tupido velo 

de imágenes que sorprenden por su 

índole extraña e inusitada. A este tipo 

de sueño pertenece el que aquí vemos. 

Cual es el significado del este seres 

extraños, inhumanos y casi 

monstruosos que rodean a la 

soñadora? Sólo un prolongado análisis 

de su personalidad permitió descifrar 

tales símbolos. Tratase, en realidad de 

las personas que la rodean, pero no 

como en verdad eran, sino como ella 

las veía. Hondos desengaños sentimentales habian le infundido un poderoso 

pesimismo con respecto al mundo levándola a proyectar su amargura en su 

méjanles. De ahí que esto se le aparecieran como seres híbridos, amorfos con 

poco o nada de humanos. En una palabra la soñadora había perdido todo o 

interese vital en gente. El sueño mostró claramente donde residía el núcleo de 

su trastorno e permitió buscar una solución para sus problemas. 

En los sueños la fotografía, el retrato o el espejo significan el deseo del 

soñador de hacerse una idea o imagen de si mismo, o de que otros se la hagan 

de uno. Tal significado está asociado, naturalmente, con lo que vulgarmente se 

llama la fidelidad de ojo fotográfico, etcétera. Pues bien, vemos aquí una joven 

que se espanta ante un hombre que la mira con un “ojo fotográfico”. El significado 

es evidente: teme ella que la conozcan en su verdadera personalidad. Es verdad 
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que todos mentimos un poco, que la 

personalidad que mostramos en 

nuestras relaciones sociales no es 

idéntica a nuestra personalidad más 

profunda y genuina; pero es forzoso que 

así sea, pues la vida misma lo impone. 

En cambio, cuando nuestra personalidad 

social difiere completamente de la 

verdadera, comienzan las dificultades. 

Tal es lo que pasa con la joven que tuvo 

lo sueño aquí ilustrado. Había mentido 

tanto con respecto a si misma, habíase 

mostrado, con el fin de atraerlo, tan 

diferente de lo que en realidad era, al 

joven que le interesaba, que ahora se 

aterroriza ante la idea de que este la vea 

como en verdad es, descubriendo –

definitivamente- toda la superchería. 

Con este símbolo, por demás 

significativo, esta mujer expresó en 

sueños su situación de total dependencia 

emocional con respecto a su esposo. 

Como hemos venido diciendo en esta 

página, los vínculos emocionales que 

ligan a dos personas no debe nunca 

fundarse sobre la dependencia exclusiva 

de una de ellas. Solamente el equilibrio, 

basado en la igualdad y en el respecto de 

ambas personalidades, puede otorgar 

plenitud a una relación amorosa. No era 

precisamente esto lo que ocurría en el 

presente caso. Se habían unido dos 

caracteres opuestos: el marido 
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dominador y la mujer sumisa, y era este contraste el que permitía la subsistencia 

de una unión en la que faltaban todos los demás elementos. Pero tratábase de 

un “arreglo psíquico” muy prejudicial para ambos, pues no hacia sino reforzar los 

defectos de cada uno. El hombre veía acentuada su tendencia ya excesiva a 

dominar , y la mujer estaba en peligro de prder por completo su personalidad, 

pues, al mantenerse totalmente sometida, iba literalmente a ser “comida” , como 

lo expresa lo simbolismo onírico. Tal fue la advertencia que ella recibió de su 

inconsciente a través del sueño. 

Las imágenes de los sueños 

son, en muchas ocasiones, 

disparatadas. Combinan los elementos 

más extraños, y en una forma tal que 

no pueden parecer menos que 

absurdas, tanto para quién las sueña 

como para todo el profano en materia 

psicológica. Pero por disparatadas que 

parezcan, siempre tienen un sentido 

íntimamente vinculado con los 

problemas íntimos del soñador o del 

soñadora: siempre revelan algo de su 

más profunda y patética personalidad. 

Tales sueños sólo pueden interpretarse 

relacionándolos con las circunstancias 

generales y los conflictos o complejos 

de quien los tuvo, así por ejemplo, el 

papel desempeñado en este sueño por la muñeca sólo pudo esclarecerse 

cuando la soñadora recordó ciertos hechos de su vida infantil relacionados con 

unas muñecas. Cuando niña ella se había sentido muy apenada por no poseer 

muñecas tan hermosas como las que tenia una primita suya, ya la muñeca se 

convirtió para ella en algo asi como el símbolo de sus mayores aspiraciones. 

Este oculto anhelo subsistió en su inconsciente, y por lo general intervenía en 

todos su sueños, pues ella nunca había conseguido realizar ni esa ambicione ni 

muchas otras de épocas posteriores. Ahora se ve ella con cuerpo de muñeca, e 
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entre las manos de una mujer con cara de muñeca. Esta mujer no es sino ella 

misma, o, mejor dicho, un desdoblamiento de su personalidad. El significado del 

sueño, por lo tanto es el siguiente: la joven se había identificado hasta tal ponto 

con sus ambiciones que sólo vivía por ya para ella. Ocupaban la totalidad de su 

vida, nada más existía para ella. Y esto es, precisamente o que el sueño la dice: 

“has desechado tantas y tan importantes partes de tu existencia, que ya no te 

queda nada. No eres más que una muñeca dominada –por eso te tiene en sus 

manos- por otra muñeca, símbolo de tus ambiciones. No eres otra cosa, 

solamente eso”. 

Es indudable que las tareas 

domésticas poseen, aparte de su 

importancia práctica para toda ama de 

casa, un significado más profundo. 

Cabe considerarlas como un símbolo 

de la vida hogareña y de la tranquilidad 

y la paz de la existencia familiar. Vemos 

aquí a una mujer que está planchando 

a un hombre, su marido. 

Ahora bien, ¿qué significa 

planchar? A grandes rasgos, es alisar 

una cosa, quitar las arrugas o 

asperezas, dejarla en las condiciones 

necesarias para que se la pueda utilizar 

con comodidad. Pues bien, tal era lo 

que la joven esposa, que vemos aquí 

representada, quería hacer con su 

marido. Llevaban poco tiempo de casados y aún no se había creado entre ellos 

ese mutuo encendimiento y acomodación de caracteres necesarios en todo 

matrimonio. Había asperezas entre ellos, y son precisamente éstas las que la 

esposa le quiere quitar. Por lo tanto, el sueño refleja patentemente su presente 

situación. Procura la mujer hacer a su marido más liso, con el fin de que su vida 

familiar pueda marchar sin trabas. Y el pensamiento onírico configura en 

imágenes tal situación. 
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Éste es el sueño de una joven 

celosa, celosa en exceso. Sus celos ya 

no pertenecen a aquellos que pueden 

considerase como derivados de un 

gran cariño, sino que entran en la 

categoría de los que más bien 

constituyen una manifestación de 

egoísmo desmesurado que en realidad 

muy poco tiene que ver el amor. Esta 

joven torturada constantemente a su 

novio com escenas de celos 

verdaderamente intolerables. Hasta 

había llegado a decirle que el hecho de 

que él mirara simplemente a una mujer 

por la calle provocaría su ruptura. Su 

sueño re reveló lo ridículo y lo 

insensato de su conducta. Vemos en él su novio, llevando unos anteojos 

sumamente interesantes : en cada uno de los vidrios de éstos hay una chica 

encantadora. El sentido es claro. “ eres una tonta –le dice el sueño-, por más que 

te esfuerces en querer a tu novio para ti sola, nunca lo conseguirás de esa 

manera. Haces todo lo contrario de lo que una mujer sensata debe hacer, y sólo 

lograrás que él adopte una conducta tan insensata como la tuya. El hecho de 

que te muestre tan celosa, de que a cada paso sospeches que a tu novio se le 

presentan tentaciones, sólo quiere decir que eres tú que las siente, sigue de esta 

manera y lo único que conseguirás es que este hombre, al cual crees o que 

talvez ames de verdad, se aparte de ti. A través de esos anteojos que tú le 

quieres poner para que te vea sólo a ti, comenzará a ver todas aquellas 

imágenes que tú supones que ve, y con pésimas consecuencias para ti.” 

He aquí un sueño poco frecuente. El símbolo que en él aparece suele 

tener significados muy dispares, y sólo puede ser comprendido dentro de todo el 

conjunto del sueño en que aparece y en estrecha relación con la vida real de la 

soñadora. Se trataba de una mujer casada. Queria asu marido y él le 
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correspondía. Pero al mismo tiempo, se daba 

cuenta de una insatisfacción profunda en 

cuanto a su vida matrimonial; siempre había 

deseado significar mucho en la vida de un 

hombre, ser su inspiradora y, a la vez, razón 

de su vida. Habia llegado a serlo? Es verdade, 

su esposo la quería, pero qué significaba ella 

en la vida del él? El sueño le dio la 

contestación. El sueño le dijo lo que ella sabia 

inconscientemente, pero que el orgullo le 

impedía reconocer. Soñó que se había 

transformado en un pincel en las manos de su 

marido, que la empleaba para pintar con 

colores brillantes una pared que él había 

construido. He aquí entonces lo que ella era 

realmente: un instrumento en las manos de él, mas no un elemento creador, sino 

algo destinado tan sólo a dar brillo a su obra. Su participación en la vida de su 

marido (simbolizada por la pared que este había levantado) era pues ésta: darle 

un poco de color, y absolutamente nada más que eso. 

La clave de muchos sueños se 

encuentra en dichos de lenguaje común: 

representan una situación que puede 

describirse justamente con una de esas 

frases, y el significado del sueño hay que 

buscarlo en el sentido que éstas adquirieran 

con respecto al estado anímico y a las 

circunstancias vitales de la soñadora. En este 

caso, el dicho a que alude la imagen onírica 

es muy claro: “ahorgase en un vaso de agua”; 

esto es, perderse en una pequeñez, ser 

inferior a la propia capacidad. Tal era en 

realidad el problema psíquico de la soñadora: 

su vacilación, su aparente incapacidad frente a 

Idilio nº  101 

LOS SUEÑOS DE PINCEL 

24/10/1950 

Made in England 

Idilio nº 105 

LOS SUEÑOS DE AHOGAMIENTO 

21/11/1950 
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situaciones de poca monta equivalian justamente a “ahorgarse en un vaso de 

agua”. El sueño parece decir: “Lo que te parece tan importante, tan difícil, no lo 

es de ningun modo. Porque no te das cuenta de que todas esas dificultades no 

son reales, sino que te las creaste tu misma?”. Conscientemente, ella las atribuía 

a la naturaleza e importancia de los problemas que le tocaba enfrentar; pero su 

inconsciencia advertía que el obstáculo residía en ella misma, en el hecho de 

que no llegaba a emplear la plenitud de sus recursos emocionales e 

intelectuales, que le hubieran permitido resolver con facilidad todos sus 

problemas. 

Los sueños que no nos pueden 

revelar lo que las demás personas son 

en realidad; más bien pueden decirnos 

que es lo que de verdad pensamos de 

ellas. Puede ocurrir que estemos 

ligados a cierta persona por profundos e 

sinceros lazos sentimentales, puede ser 

que la queramos, y entonces este 

sentimiento nuestro nos impide darnos 

cuenta del juicio que nos hemos 

formado acerca de ella. En el fondo de 

nuestro ser tenemos una opinión muy 

distinta de la imagen idealizada que 

nuestros sentimientos nos imponen. Es 

decir, hay dos opiniones acerca de la 

misma persona; una es la opinión 

consciente –y la otra- inconsciente- que 

a veces puede diferir profundamente de la primera. Mas esta dualidad no puede 

persistir eternamente: tarde o temprano se nos revela, a veces, a través de las 

frases que se no escapan en un momento de ira; a veces en otros actos 

involuntarios: y por fin, a veces en el sueños, como en este caso, en que la 

soñadora tuvo la revelación de lo que pensaba realmente de su novio: las dos 

expresiones tan opuestas de la “cara” y de la “careta” mostraban su falsedad, la 

insinceridad de todas sus actitudes. Su amor hacia él le había ocultado ese 

Idilio nº 111 

LOS SUEÑOS DE MÁSCARA 

2/1/1951 



STUDIUM 20  30 

hecho, mas no por ello dejaba de saberlo: en su inconsciente ya lo había 

juzgado. 

Conocer cuáles son nuestros 

verdaderos sentimientos con respecto 

a otra persona, e incluso tener una idea 

clara y definida de la opinión que nos 

merece, resulta a menudo una tarea 

muy difícil. Hay incertidumbres y 

ambivalencias. Podemos mudar 

frecuentemente de parecer y sentirnos 

así completamente desorientados. Mas 

nuestro inconsciente, por lo general, no 

tiene tais vacilaciones. Aquellos 

elementos que en la claridad de la 

conciencia tienden a inhibirnos y, por 

consiguiente, a oscurecer nuestro 

juicio, no existen en ese plano de la 

psique. Es por eso que los sueños, que son manifestaciones de lo que sentimos 

inconscientemente, pueden revelarnos mucho acerca de nuestra verdadera 

actitud hacia una persona. Así ocurrió en este caso: la protagonista soñó que 

ella, con su propia mano, dibujaba con trazo firme el rostro de su novio. Es decir, 

ella pensaba –en su inconsciente- que la personalidad de aquél era obra suya, 

que no existía por virtud propia. El sueño proporcionaba su verdadero juicio, y 

este podría resumirse asi: “es un hombre sin personalidad. Lo que es me lo debe 

a mi”. 

Si bien -como ya sabemos- la imagen del diablo se relaciona íntimamente 

con la idea del mal, no siempre se refiere al mal en si, sino que puede tratarse 

de lo que el soñador cree que está mal. Tal es el caso que aquí presentamos: 

tratase de una joven a la cual diversos prejuicios morales le impiden tomar una 

decisión con respecto a si aceptar o no como esposo a un hombre a quien ella, 

erróneamente, supone una persona mala; creando así un violento conflicto en 

su fuero íntimo. Su sueño presenta ahora un cuadro fiel de su problema, siendo 

a la vez clara imagen de sus deseos más profundos, ya que en realidad ella 

Idilio nº 132 

SUEÑO DE FALTA DE PERSONALID 

29/5/1951 
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quiere al joven en cuestión. Pues bien, 

en el sueño hay una neta diferenciación 

entre dicho joven y el símbolo del mal, 

ya que aparecen frente a frente. Esto 

viene a significar que, en su 

inconsciente, la soñadora sabe que sus 

opiniones son falsas, y que en verdad 

es sólo un complejo construido por 

equivocados prejuicios lo que lo impide 

aceptar a ese hombre, evidentemente 

bueno. 

 

 

Idilio nº 137 

SUEÑO DE INDECISIÓN 

3/7/1951 

No destiñe con el agua 



"Los Sueños" de Grete Stern 

Claudio Fabián Pérez 

 

 A publicação da série de fotomontagens de Grete Stern conhecida pelo 

nome de "Sueños", realizada para a revista "Idilio" de Editorial Abril, teve início 

desde seu primeiro número , em 26 de outubro de 1948. Essa publicação 

introduz uma página "El psicoanálisis le ayudará" na qual Gino Germani, com o 

pseudônimo de Richard Rest, interpretava sonhos que os leitores descreviam 

por carta. Foi a própria Grete Stern que propôs a técnica da fotomontagem para 

ilustrar os comentários. 

 Realizou um total de 140 fotomontagens, entregando todos os originais à 

editora. Quando Grete solicitou a devolução tempos depois para os expor, soube 

que a editora não os havia guardado. Apenas se conservaram quarenta e seis 

negativos de reprodução dessas fotomontagens, que correspondem quase 

integralmente ao primeiro ano e meio de publicação. 

 Na comparação desses negativos com a publicação observa-se que cinco 

peças foram modificadas  posteriormente à publicação e, como sustenta Luis 

Priamo, "la segunda versión mejora siempre a la primera, y en algunos casos el 

tipo de modificação ilustra con mucha nitidez el énfasis significativo propuesto 

por Grete"  i. 

 Grete Stern, em "Apuntes sobre fotomontaje" 1, recorda como se 

desenvolvia de forma concreta o trabalho dos "sonhos": "Germani me entregaba 

el texto del sueño, copia fiel en la mayoría de los casos, de una de las tantas 

cartas que se habían dirigido a la Editorial Abril. A veces antes de comenzar mi 

labor, conversábamos con Germani acerca de la interpretação. Por lo general, 

ocurría que Germani me presentaba solicitudes referidas a la diagramação, que 

debía ser horizontal o vertical, o con un primer plano más oscuro que el fondo, o 

representando formas intranquilas. En otras ocasiones me señalaba que tal 

                                            
1 "Apuntes sobre fotomontaje", de Grete Stern, foi publicado em "Brújula Periódico de Artes", 
Núm. 3, diciembre de 1998, Centro de Arte Moderno. 
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figura debía aparecer haciendo esto o lo otro; o insistía para que aplicara 

elementos florales o animales" ii. 

 A série dos "sonhos" é a primeira experiência de importância em matéria 

de fotomontagem em nosso país, e entendemos ser a de maior transcendência. 

Ela foi exposta em diferentes países da Europa, mas nunca em sua totalidade 

na Argentina, ainda que muitos dos trabalhos que a compõem sejam altamente 

conhecidos.

i “A segunda versão melhora sempre a primeira, e em alguns casos o tipo de modificação ilustra 
com muita nitidez a significativa ênfase proposta por Grete." (NT) 
ii "Germani me entregava o texto do sonho, cópia fiel, na maioria dos casos, de uma das tantas 
cartas que haviam sido dirigidas ao Editorial Abril. Às vezes, antes de começar meu trabalho, 
conversávamos com Germani sobre a interpretação. De maneira geral, ocorria que Germani me 
apresentava solicitações referentes à diagramação, que devia ser horizontal ou vertical, ou com 
um primeiro plano mais escuro que o fundo, ou representando formas intranqüilas. Em outras 
ocasiões assinalava que tal figura devia aparecer fazendo isto ou aquilo; ou insistia para que 
aplicasse elementos florais ou animais." (NT) 

                                            



SOMBRAS ABATIDAS - OS LENHADORES 

Gustavo Luis Tarchini 

 

 Num dia como qualquer outro, Sado e Vizcacha Galván amanhecem na 

imensidão da mata santiaguense. É um campo de 8000 h, onde há apenas treze 

pessoas, todas como eles, que buscam os valiosos postes de quebracho 

vermelho (schinopsis quebracho colorado), madeira dura e nobre sobre a qual 

hoje dormem os trilhos de toda nossa rede ferroviária que, usada ou não, tem 

mais de 40.000 quilometros. 

 O acampamento não é mais que uma lona sobre algumas cumeeiras da 

mata, tal como as estacas onde improvisam suas camas de campanha. Ali os 

lenhadores abraçam seus sonhos e descansos, e ambos são conscientes de que 

a mordida de uma cobra não lhes daria maiores possibilidades de vida, porque 

estão a 45 quilometros da estrada por um caminho tortuoso demais para seus 

únicos veículos, duas bicicletas. O pavimento está na altura Alhuampa, de onde 

são oriundos, na rota que vai de Tintina a Otumpa. 

 Hoje é ali que está Sado. Detectaram que ele tem doença de Chagas – 

que bem poderíamos chamar de AIDS do subdesenvolvimento - que justamente 

ataca mais essa camada social, os que habitam em casas tipo rancho. "A doutora 

me proibiu esforços físicos", disse, "e que vou fazer aqui, não há outra coisa, 

aqui é tudo lenha". As taquicardias de que sofre motivaram sua consulta na 

capital, e está de volta a sua casa paterna, tendo deixado seu irmão naquele 

local isolado. 

 Alhuampa é outra história, um pequeno povoado onde a energia elétrica 

chegou em março de 1997. Trezentos e oitenta e três habitantes segundo o 

censo de 2001, com dois pastores evangélicos e uma igreja católica sem pároco. 

 Também a estação está sem trens, habitada por uma família intrusa. 

Impotente, nos recorda de outro momento, em que a riqueza era carregada em 

forma de árvore e, entre tantas sombras abatidas, o som dos machados não 

cessava. 
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 Hoje os machados foram trocados por motoserras, mas o que não mudou 

foram as condições de vida dos lenhadores, ou quase: a lona substitui o teto de 

sua casa; um cheque a cada 90 ou 120 dias substitui o vale que recebia antes, 

"e se não lhe agrada, anda, outra coisa não há". 

 "Aqui todos nos dedicamos ao machado..." Tanto é assim que em 

Alhuampa apenas três pessoas não se dedicam ao trabalho, segundo enumera 

Vizcacha com nome e sobrenome: o poceiro, o tratorista e o caseiro de uma 

estância. Todos os demais vivem da mata, conclui. 

 O dia de um lenhador transcorre muito cedo a partir de seu desjejum de 

mate e tortilha. Ainda antes do sol nascer (um dos dois rapazes uma hora antes 

de sair da cama colocou a água para esquentar e avivou o fogo) internam-se 

com motoserra e machado ao ombro em uma mata por onde ainda não 

passaram as motoniveladoras que arrasam com tudo para semear. Vão onde o 

bosque ainda chega a os 12 metros de altura, ainda que, segundo todos afirmem, 

já não se vejam os diâmetros de antes. 

 Em sete dias esses lenhadores fecham um ciclo de corte e desbaste, que 

é a tarefa de tirar quase toda a parte branca da madeira que rodeia o coração do  

quebracho vermelho, e trabalho dos postes, que é o acabamento de forma 

completa do trabalho anterior. Deixam um poste perfeito, apenas do coração, 

bem vermelho. 

 Depois são levados rodando ou nos ombros para as picadas, de onde vão 

em  mulas para as picadas principais onde são carregados em uma carreta 

puxada por trator. A cada oito dias se inicia esse ciclo e a cada quatro ciclos é 

feita a entrega da "madeira" ao contratante que, por sua vez, é um funcionário 

do empreiteiro ou do dono da exploração florestal. 

 O problema ecológico e social é grave. É maior o impacto produzido pelo 

desmatamento com motoniveladoras, para a semeadura, do que o corte para 

postes. Mas também há o corte para carvão, e tudo conta. 

 O lenhador corta árvores ou morre de fome. Nessa zona de Santiago não 

há outra atividade, o eixo é a floresta, o quebracho e outras madeiras. 
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 Por esse motivo, creio que seja impossível analisar a problemática em 

separado. Se bem que se possa notar na vida diária de um lenhador as privações 

com que vive e a total consciência de sua situação socioeconômica, em todos 

os casos sabendo da exploração de que são vítimas, de que o grande quinhão 

não é para eles, ainda assim são felizes. Por isso as fotos não refletem os rostos 

(ou estereótipos) que muitos acreditam que deveriam encontrar. A gente do 

interior da província é muito sofrida. Entre as muitas dores que têm que assumir 

figuram a morte de um filho. A mortalidade infantil é muito alta nessa zona, e é 

algo que é assumido com dor, mas como algo que acontece quase naturalmente. 

 A ausência de ambulâncias para traslados, de meios de comunicação, de 

caminhos, de educação, a falta de médicos e  excesso de curandeiros etc., é 

parte de uma realidade que dói, mas que está assimilada. E não com muito 

rancor. 

 A falta de educação condiciona qualquer possibilidade de ascensão e em 

muitos lugares distantes das localidades principais, a única educação possível é 

a primária. Quando termina a escola já conhece com perfeição o ofício, e de 

imediato põe mãos à obra. Outras vezes, o menino que tem idade para 

empunhar o machado já deixa a escola para ajudar o pai. Por isso, a partir da 

quinta série as aulas costumam ter apenas meninas. Quase não há opções de 

trabalho na infinidade de pequenos povoados do vasto interior santiaguense. 

Isso nos diz que por muito tempo o problema seguirá igual: sem educação não 

há futuro possível. 

 O triste é que em se tratando de educação quando se começarem a fazer 

bem as coisas serão necessárias várias gerações para transformar o negro 

horizonte de hoje. 

 A diretriz política que hoje nos colocou onde estamos é que tem que 

planejar e executar as mudanças. Os lenhadores e os quebrachos são vítimas 

desta situação. Quisera eu ter palavras para descrever o que vejo e o que sinto. 

Sobretudo sabendo que este país em 1900 foi a potência indiscutível da América 

Latina e o décimo em riquezas do mundo. 
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 Por isso, dedico este trabalho à Esperança, para que a necessária 

transformação cultural que este país necessita para acabar com seus males 

chegue de uma vez e para bem. 
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QUARENTA ANOS DE UN ART MOYEN  

Silvia Pérez Fernández 

 

 No próximo ano completam-se quarenta 

anos da publicação de Un art moyen. Essai sur les 

usages sociaux de la photographie 1. 

Provavelmente se trate de uma das mais sérias e 

completas tentativas de pensar a fotografia a partir 

da sua complexidade, na qual abre-se a 

concorrência de diversas dimensões do social. Este 

artigo se propõe a resgatar os eixos centrais sobre 

os quais gira o trabalho, no qual já estão esboçados 

alguns indícios que Bourdieu desenvolverá nos 

estudos e análises posteriores sobre o campo da 

cultura.  

 

Os anos de Un art moyen 

 Pensar o início dos anos 60 na França talvez induza a certa saudade de 

um estado de mundo mais distante pelo irrecuperável de suas coordenadas, do 

que pelo tempo transcorrido. É remeter-se a uma sociedade organizada por 

parâmetros industriais, uma sociedade de classes, na qual a dinâmica do 

proletariado, os setores médios e a burguesia constituíam o fundamento, uma 

vez mais, do processo de modernização. É situar-se em meio aos ecos de 

algumas tensões de pós-guerra, em questionamentos em direção ao interior dos 

grandes bloqueios políticos que ordenavam — no mínimo, de forma mais 

eqüitativa que agora — o mundo. É, da mesma maneira, dedicar-se a um 

                                            
 Publicada em Ojos Crueles, temas de fotografia y sociedad Nº1, Buenos Aires, noviembre de 
2004-marzo de 2005. 
1 Pierre Bourdieu (comp.), Un art moyen. Essai sus les usages sociaux de la photographie, Les 
Editions de Minuit, París, 1965. (Primeira edição em espanhol de 1979). 
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exercício nutrido de modorra em tempos de pós-modernismo e de cultura 

globalizada: o da luta intelectual assumida em todas as suas dimensões. 

Definitivamente, é uma travessia para e com sujeitos ativos que, desde a 

produção material e intelectual, valorizavam o valor do valor. 

 Resulta, então, imprescindível nos voltarmos para as circunstâncias que 

contextualizam o estudo de Bourdieu e o de seus companheiros, as quais 

constituem não só o marco, mas também o substrato da produção teórica. 

Alguns dos que participaram da investigação que resultou na compilação que 

nos ocupa determinaram, em grande medida, o ritmo da reflexão sociológica 

francesa dos anos seguintes e até nossos dias: Robert Castel, Jean Claude 

Chamboredon, Luc Boltanski (acompanhados, também, por Dominique 

Schnapper e Gerard Lagneau). Se algo os unia, acima de toda a diferença de 

matiz, era a centralidade da teoria sociológica clássica (Marx, Durkheim, Weber) 

para pensar a produção cultural. Mas, também, a certeza da insuficiência que — 

para nos atermos apenas a ela —, se converteria em uma simplificação pouco 

rigorosa: a partir da sociologia, não hesitam em assinalar a importância e a 

necessidade de recorrer a outros discursos para poder compreender e explicar, 

em quase sua totalidade, o fato fotográfico, partindo da idéia de que é o objeto o 

que determina o caráter de ferramenta das teorias. Uma arte meio excede 

amplamente em seus alcances a motivação que lhe deu origem. 2 

 Recuperando a matriz weberiana a respeito da diferenciação das ordens 

da vida (política, econômica, estética etc.) como elemento característico do 

processo de modernização (ordens que Bourdieu caracterizará como campos — 

cultural, artístico, econômico etc.), o campo fotográfico será pensado como um 

espaço mais no qual é possível observar e analisar os processos de 

modernização e de diferenciação social e cultural. A partir dali, todos os sujeitos 

envolvidos na análise, suas motivações, crenças, juízos e práticas a respeito da 

fotografia estão (usemos a palavra) determinados por valores sociais e culturais, 

que os acionam em conjunto da maneira em que costumam fazê-lo os fatos 

sociais: impondo-os como normas. Esses valores que se cristalizam em normas, 

                                            
2 O trabalho nasceu de uma encomenda da Kodak-Pathé francesa, e transcorreu entre os anos 
1961 e 1964. 
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em uma sociedade organizada em classes, não podem ser interpretados como 

universalismos imanentes, nem — tampouco — o trabalho intelectual que a eles 

se refere pode ser neutro. Neste sentido, neste estudo sobre a fotografia, 

Bourdieu confronta-se centralmente com dois pensamentos fortes, dominantes 

na reflexão francesa do pós-guerra: a antropologia de Lévi-Strauss e a 

fenomenologia da percepção à la Merleau-Ponty, mas, também, com a 

semiologia da linguagem e o existencialismo. Bourdieu e os demais autores 

tornarão explícitas as conseqüências que derivam de algumas dessas 

proposições (que tomam como premissa de sujeitos que se correspondem com 

distintas variantes de idealismo). Esses alcances ultrapassam o plano da teoria 

para derivar para o social e o político e se converterem, definitivamente, em um 

problema do campo do ideológico. 

 

Uma sociologia da fotografia 

 A proposição teórica repousa em estudos de campo que apelam para uma 

metodologia predominantemente quantitativa, a qual permite apreender a lógica 

subjacente à forma pela qual os distintos setores sociais se relacionam com a 

fotografia, para depois, a partir dali e não a priori, pensar as universalidades e 

codificações. Os dados recolhidos no decorrer de quatro anos rastreiam o 

comportamento de variáveis que se referem a dimensões tais como educação, 

trabalho e cultura, com as formas pelas quais as distintas frações de classe se 

relacionam com a fotografia. A unidade dos temas abordados é tributária de um 

trabalho que tem como propósito recuperar o sentido objetivado nas fotografias, 

e que se põe em jogo tanto no plano da prática dos próprios sujeitos, quanto no 

da contemplação. Em outras palavras: trata-se de descobrir o que do social se 

expressa na e através da fotografia. 

 Por que Bourdieu insiste em desvelar uma lógica subjacente? Porque seu 

achado é o que permite outorgar uma explicação sociológica da fotografia, ou 

seja, encontrar regularidades entre e no interior de formas habitualmente 

tornadas autônomas por certo tipo de reflexões sobre o campo (fotografia de 

imprensa, fotografia publicitária, fotografia familiar, estética). Essa lógica 
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subjacente articula-se a partir de um conceito central: a verdade social da 

fotografia. Não há possibilidade de pensar qualquer espaço do fotográfico a não 

ser como afirmação de (ou confrontação com) essa certeza, que —tanto social 

quanto geral — não pode se modificar à vontade: veracidade e objetividade estão 

depositadas em todo imaginário e, a partir dele, sustentam as diversas funções 

e usos da fotografia. 

 A partir dali, os autores se enfrentam abertamente com vertentes do 

estruturalismo. Tal qual resistentes espadachins da melhor tradição do 

pensamento sociológico clássico, sustentam a impossibilidade de pensar as 

expressões simbólicas desligadas das condições materiais de sua produção. A 

contrastação empírica permanente (a que leva, por momentos, a tediosas 

descrições, não isentas de algum grau de mecanicismo) tende a explorar como 

os conceitos (beleza das obras de arte, por exemplo) se comportam segundo o 

uso que dele fazem os distintos setores sociais para, depois, demonstrar que os 

mesmos estão longe de possuir uma significação unívoca, posto que são 

construções carregadas de historicidade e de materialidade. Desse lugar, falar 

de estética, e de estética da fotografia em particular, supõe um duplo movimento: 

primeiro, de caráter mais geral, o questionamento da existência de uma estética 

(idealista e kantiana) 3 para, em seguida, pensar por que a fotografia —

diferentemente de outras formas de expressão — admite juízos que mantêm 

certa uniformidade, transcendendo a formação, a inserção socioeconômica e os 

modos com que os distintos sujeitos realizam sua prática fotográfica. A 

necessidade de legitimar a fotografia por meio dos valores inerentes às obras de 

arte tradicionais (a pintura, fundamentalmente) atravessa tanto a região confusa 

da estética popular (da fotografia), quanto as estéticas cultas. Mas, por acaso, 

isso pode levar a pensar que nas interpretações seja da fotografia do álbum 

familiar, seja da fotografia de imprensa, haja distintos setores sociais, estejam 

em jogo símbolos universais? Que na casa do trabalhador de uma fábrica de 

                                            
3 Ver “Sociología de la percepción estética”, em Pierre Bourdieu, Creencia artística y bienes 
simbólicos. Elementos para una sociología de la cultura. Editorial Aurelia Rivera, Córdoba-
Buenos Aires, 2003. O texto original foi publicado em AAVV: Les sciences humaines et l’œuvre 
d’art, París, La Connaisance SA, 1969. 
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automóveis 4, do camponês de aldeia, do empregado ou do gerente bancário, a 

função e a eficácia dos símbolos tenham a mesma direção? As normas que 

guiam o juízo estético e a prática fotográfica são depositárias de sentido 

objetivado e dão conta de algo que as precede: as representações sociais se 

expressam nesses códigos, porque estes sempre são elaborados e impostos por 

 uma parte da sociedade e, conseqüentemente, há interesses de classe 

(materiais e ideológicos), que os sustentam. Estes cristalizam, por exemplo, 

determinando o fotografável (o que pode e deve ser — ou não — fotografado) 

em uma época, em uma geografia e, também, em um setor social. Os distintos 

ensaios tentam, então, desvelar os mecanismos de uma práxis socialmente 

estruturada, na qual torna-se central a explicação durkheimiana: regulação e 

integração social constituem o fundamento segundo o qual os distintos grupos 

mostram sua coesão através dos juízos sobre a fotografia para, em continuação 

e sob o mesmo argumento, pensar os processos de diferenciação social através 

do objeto fotografia. Desta maneira, o amparo a que recorrem os setores médios 

quando remetem seus valores aos das classes altas, não faz mais do que 

atualizar a relação equívoca que mantêm com a cultura erudita, através da busca 

de valores tranqüilizadores toda vez que se rompe (ou se tenta romper) com o 

grupo de pertencimento. Assim a tentativa de legitimar a fotografia de acordo 

com as regras que ordenam o campo artístico supõe encontrar neste valores que 

permitiriam aceder a certa mobilidade ascendente, em um movimento que, para 

o caso de certa fotografia de pretensões artísticas, faz coincidir o idealismo dos 

conceitos com a materialidade das mercadorias. A partir desse mesmo prisma 

se entende a oposição destes setores a toda concepção da fotografia que, ao se 

contrapor aos princípios que regem a produção de obras de arte tradicionais, 

fazem dela um produto degradado. A fotografia documental se mostra, então, 

como um de seus exemplos mais cabais. 

 Tendo-se chegado a este ponto, volta-se novamente a uma nova 

proposição teórica: considerar como premissa a verdade social da fotografia 

amplia necessariamente — ou, ao menos, deveria fazê-lo — os limites do 

                                            
4 Entre os grupos estudados estão os operários de uma das principais indústrias automotivas 
francesas (Renault), que tinham seu próprio ateliê de de fotografia, como seria, anos depois, o 
caso da Siam-Di Tella em nosso país, que contava com seu próprio fotoclube. 
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trabalho do sociólogo e da teoria sociológica, posto que atada à verdade social 

abre-se uma instância que requer, para sua análise, outro discurso: a 

psicanálise. Ocorre que essa verdade social repousa no conceito complexo de 

representação, noção que, como poucas, excede qualquer campo disciplinar. 

 Um primeiro momento consiste em um trabalho de desconstrução das 

fotografias, as quais Bourdieu qualifica como “representação da sociedade em 

representação”. Mas a idéia de representação remete, também, a outro substrato 

que já não depende (ou, ao menos, não diretamente) da base (material e 

ideológica) da sociedade. Robert Castel (que desenvolve o capítulo 

correspondente) encontra a insuficiência da teoria social na hora de abordar 

distintas questões, que vão desde as derivações que adquire a vinculação da 

imagem fotográfica ao referente real (que, uma vez representado 

fotograficamente, torna-se um  real ausente), até a função artística da fotografia. 

A fotografia é inseparável do momento de pensar, através dela, a concorrência 

simultânea de simbolismos pertencentes à esfera da vida social e de 

representações relativas ao campo do psíquico. A psicanálise transforma-se 

num instrumento idôneo que, posto em diálogo com a teoria social — diálogo 

pouco simples ou polifônico, com resultados nem sempre felizes — permite 

desentranhar “a paradoxal coexistência de uma flexibilidade do objeto 

fotográfico, que se presta a múltiplos usos, e de uma ambivalência residual a seu 

respeito”. Mas essa esta incorporação da psicanálise está em sintonia com o  

marco teórico geral: contribui para uma superação da compreensão tanto do 

objeto fotografia quanto da relação que os sujeitos (individual e coletivamente) 

estabelecem com ele. O que do inconsciente se põe em jogo nessa relação não 

interessa aos autores a partir da explicação particular, mas sim que a apelação 

à psicanálise tem como objetivo pensar a ancoragem da função simbólica numa 

entidade que, evidentemente, vai mais além do social. A psicanálise é 

recuperada, assim, a partir de uma vocação totalizadora que está acima das 

fronteiras disciplinares, que não restringe nem outorga completude a espaços 

teóricos parciais. Mas, desde então, o desenvolvimento desse tema excede o 

propósito do presente artigo: pensar a fotografia a partir do mundo das 

representações tem marcado, justamente, a ruptura com a pesada herança 

positivista. 
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A verdade social da fotografia na trama das relações sociais 

 Se algo outorga unicidade ao livro é a premissa segundo a qual todo uso 

social da fotografia assenta-se em sua verdade social. A partir desse lugar 

teórico, os autores encontram o fundamento que estrutura a especificidade de 

cada campo na fotografia: a crença na veracidade e na objetividade das 

fotografias converte-se em certezas que, de acordo com os espaços específicos 

(imprensa, publicidade, família, arte) modelam condutas, táticas e estratégias, 

individuais e coletivas. 

 A fotografia publicitária (ao menos, a partir de uma concepção modernista) 

tensiona esses parâmetros de tal forma que a sobre-objetividade com que o 

objeto é reproduzido para mostrar suas bondades não quebre os limites do 

verossímil. Sobre a base de que a noção de verossimilhança cobra algo mais no 

âmbito da imprensa (reforçada pela afirmação que o texto faz da fotografia), a 

linha ideológica do meio administra objetividade de acordo com suas 

necessidades, através da figura do editor. Neste ponto, o confronto de Boltanski 

com Barthes é manifesto, posto que, ao listar a inumerável série dos elementos 

simbólicos a que recorrem as publicações — tal como se depreenderia da 

aplicação do modelo lingüístico em função da fotografia — se escaparia, na 

explicação que apela para a universalidade do símbolo (biblioteca = intelectual), 

a dinâmica e a riqueza das relações sociais, tanto no interior do meio como as 

que embalam os receptores dessas imagens. No caso da fotografia artística, 

sobre a base da negação ou da afirmação da verdade social, as disputas pelo 

sentido encarnam os desejos de mobilidade social 5, como se disse 

anteriormente. 

 Resumindo: a verdade social, como elemento subjacente, se historiciza e 

atualiza permanentemente; é o eixo em torno do qual se desenrola a luta pela 

hegemonia (pelo poder, definitivamente) em  cada campo específico da 

fotografia, e no campo fotográfico em seu conjunto. Caso contrário, pensemos 

em como o embate realismo(s) vs. pictorialismo/abstração tem sido o motor da 

                                            
5 Análise que vai no sentido que Bourdieu trabalhará anos depois em La distinción (1979). 
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sucessão de distintas linhas e períodos em que podemos caracterizar a 

produção fotográfica (e boa parte das reflexões conexas). 

 Neste ponto, uma derivação imediata: toda teoria acerca da fotografia em 

cuja análise aluda à centralidade deste princípio, não só é insuficiente (posto que 

daria explicações apenas parciais do fato fotográfico), mas também, através da 

pretensão de se isolar das tensões que inevitavelmente são constitutivas das 

relações sociais, operam de acordo com as regras do mecanismo ideológico, 

contribuindo para manter, através de escaramuças que se tornam funcionais, 

para o status quo. Dali a manifesta discussão que entabula Un art moyen com 

os trabalhos mais divulgados, nesses anos, pela semiologia francesa com 

referência à fotografia: “Tratar de redescobrir estas regras (as que constróem os 

modelos teóricos) estudando somente os materiais inertes, os documentos 

escritos ou iconográficos, é transformá-las ou reduzi-las posto que nos negamos 

a analisar como são atuadas, como encarnam nas condutas, como regem a vida 

profissional de grupos profissionais particulares. A exigência objetiva e subjetiva 

do deciframento apenas se impõe a quem se priva deliberadamente do código 

negando-se a ir buscá-lo ali onde se encontra, ou seja, em quem o utiliza 

tecnicamente para codificar sua mensagem. Mas por que — poderíamos dizer 

— o analista coloca-se nessa situação impossível em vez de sucumbir ao bom 

sentido? Porque afirma ser capaz, com exclusão de qualquer outro, de revelar a 

verdade de essas mensagens e de descobrir sua chave. Deste modo, a 

abstração arbitrária que constitui a ‘análise imanente da mensagem’ é 

necessária para que o mitólogo possa permitir-se um privilégio tão exorbitante” 

6. Isto coloca não só um problema de interesse teórico, mas também uma 

discussão (que retomaremos mais adiante) acerca das conseqüências políticas 

que acompanham toda a teoria e a decisão que cabe ao científico ou, mais 

amplamente, ao intelectual, na hora de assumi-la. Sabendo-se que a produção 

teórica também forma parte do campo da fotografia e contribui para uma práxis 

estruturante, a decisão teórica torna-se política, posto que da apropriação que 

                                            
6 La fotografia: un arte intermedio. Ensayos sobre los usos sociales de la fotografia. México, 
Editorial Nueva Imagen, 1979, p. 210. Obviamente, Bourdieu e o restante da equipe estão se 
referindo a Mitologías (1957) e El mensaje fotográfico (1961) de Roland Barthes. 
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dela façam os distintos setores que lutam pela hegemonia, contribuirá para 

configurar as relações de força em um ou outro sentido. 

 

Un art moyen, hoje (ou um eficaz antídoto para pensar a fotografia de 

nosso tempo) 

 Que o mundo mudou muito nos últimos quarenta anos, mais do que uma 

obviedade, põe no limiar do ridículo quem o afirme. Apesar disso, insistimos: 

essa mudança, além do mais, tem sido agressiva em vários aspectos. Mas talvez 

um exercício (não demasiado arriscado, certamente) seja tratar de recapitular 

quais foram as idéias que, acompanhando as transformações sociais e 

econômicas, nutriram o conteúdo  da(s) reflexão(ões) hegemônicas a respeito 

das fotografia dos últimos vinte anos (obviamente, a extensão e o propósito do  

presente trabalho só habilitam a um apontamento da questão). 

 A expansão do modelo estruturalista na academia francesa a partir dos 

anos 50, seu nascimento e  ocaso, podem ser pensados como o despregar e o 

aprofundamento de distintas formas de conceber a relação sujeito-estrutura, à 

luz de, pelo menos, dois espaços teóricos que a reflexão sociológica do século 

XIX deixou praticamente ausentes e que interpretações e desenvolvimentos do 

marxismo do século XX (e não só do marxismo) outorgaram especial 

importância: o da subjetividade e o da linguagem, cujas formulações em alguns 

casos apelaram para o discurso psicanalítico. 

 A tensão sujeito-estrutura se encarna nas análises de Bourdieu e de 

Barthes 7 como determinações de base distinta: social e lingüística, 

respectivamente. Mas a região teórica da subjetividade escapa tanto aos 

determinismos materiais mais fortes (dos quais Bourdieu não faz parte, mesmo 

quando interpretações da última década pretendem forçar essa leitura), quanto 

às concepções que excluem da linguagem e do discurso a presença da 

dimensão social (a luta pelo sentido). Esses debates, imersos num contexto de 

sociedade industrial nos anos 60, emergem com metamorfoses e agregados nos 

                                            
7 Por circunscrever apenas a França e a fotografia, sendo que a produção teórica sobre o visual 
se desenvolve muito mais na análise do cinema. 
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anos 80, uma vez que se assentam os novos parâmetros que organizam a vida 

social material (novas tecnologias, flexibilização do trabalho). O debate em torno 

do sujeito se atualiza sobre a base de concepções hegemônicas que 

acompanham o processo de des-diferenciação pós-modernista, em um 

movimento que restaura, no caso da fotografia, a autonomia da representação, 

agora de forma definitiva. A avidez pela des-historicização não se limita à esfera 

da representação fotográfica: o discurso sobre a impressão e a indicialidade, que 

viria a superar essa sorte de insatisfação na qual nos deixaram a desconstrução 

semiológica e a denúncia ideológica (na qual se incluiria Bourdieu) 8, inverte com 

desenvoltura os termos da citação e da referência, e agora —segundo a um 

Dubois que, pelo menos, explicita o tendencioso de sua reconstrução — 

Benjamin se revela “assombrosamente barthesiano”. Na realidade, o discurso da 

impressão tampouco deve ser interpretado como um problema apenas de índole 

teórica: trata-se de destituir a idéia de valor (em geral) — que outorga às 

fotografias e aos símbolos o valor particular que a produção humana em sua 

totalidade lhes adjudica — por um valor absolutamente singular ou particular, de 

que a imagem indicial é portadora. Coincidimos com Dubois em encontrar uma 

ruptura (reativa, certamente) do discurso da impressão  a respeito da análise de 

Bourdieu, mas não tanto com as análises de Barthes, justamente no que 

assinalamos antes, referente à pretendida neutralidade do campo do simbólico. 

Mas se antes a concepção do simbólico como um campo mais de batalha (em 

que tem lugar a luta entre classes, segmentos sociais e/ou os distintos setores 

que formam hábitos) discutia com universalismos que diluíam a desigualdade, 

agora deve fazê-lo enfrentado particularismos e auto-referencialidades (que 

também, mas no sentido inverso, diluem a desigualdade). 

 De toda maneira, é interessante observar o uso social particular que se 

tem feito do discurso da impressão. Junto com alguns dos elementos com que 

podemos caracterizar o pós-modernismo (substituição das tensões alta 

cultura/cultura de massas e alta cultura/cultura popular por valores culturais 

encarnados nos novos setores dominantes e médios), o discurso da impressão 

em fotografia cabe como uma luva para — via a supressão da citação e da 

referência, por um lado, e a autonomia da fotografia como linguagem des-

                                            
8 Philippe Dubois, El acto fotográfico, de la representación a la recepción (1983). 
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historicizada, por outro — tentar legitimar novamente a entrada no campo das 

artes visuais, reservando um espaço para a fotografia, para cujo acesso (sua 

realização como mercadoria) a fotografia deve — uma vez mais — alienar sua 

verdade social (seu valor de uso) para possibilitar seu valor (de mudança). Nos 

termos de Bourdieu, a apropriação que certos setores fazem deste discurso é 

necessária para que possam ser incluídos no campo de produção restrito 

(formado por galerias, museus, revistas, catálogos) cujos poderes de 

“nominação” outorgam consagração, e no qual ocupam simultaneamente o lado 

da oferta e da demanda. A violência simbólica à que esses setores aceitam se 

submeter (que impõe o campo artístico) são trasladadas por sua vez ao “campo 

de produção em grande escala”, ou seja, à porção do campo fotográfico que não 

participa — voluntariamente ou não — daqueles espaços 9. De toda maneira, os 

críticos topam deparam diariamente com os limites que esses respaldos teóricos 

tem enquanto instrumentos para uma política de mercado, toda vez que o peso 

da verdade social reconhece o valor no trabalho, em obras por cuja atadura o 

referente ultrapassa a simples contigüidade. 

 A modo de conclusão: mais adiante das interpretações acerca do 

acompanhamento ou não que a teoria de Bourdieu faz do processo de des-

diferenciação pós-modernista 10, resgatar hoje Un art moyen tem, pelo menos, 

dois motivos que o justificam sobremaneira: primeiro, o encontro com um dos 

primeiros trabalhos que constitui o proto-desenvolvimento de uma das 

sociologias da cultura mais importantes dos últimos anos e que teve como objeto 

a fotografia. Segundo, e apesar de alguns esforços por ressaltar os limites dessa 

e de toda sociologia da fotografia, através do prisma de Bourdieu o modernismo 

dos clássicos revive em uma aposta de totalidade, mesmo sabendo o quão 

inalcançável é sua apreensão. 

                                            
9 Análise já esboçada em Un art moyen, mas aprofundada por Bourdieu em “El mercado de los 
bienes simbólicos”, publicado originalmente em L’année sociologique (1971). Há tradução dele 
em Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una sociología de la cultura, op. cit. 
10 Scott Lash sustenta que Bourdieu, apesar das marcas contraditórias encontradas na sua obra, 
soma-se a olhares pós-estruturalistas como o de Foucault, acompanhando afirmativamente com 
sua posição acerca do papel dos intelectuais o processo de des-diferenciação pós-modernista 
(Scott Lash, Sociología del posmodernismo, Buenos Aires, Amorrortu, 1997. Edición original: 
Londres, Routledge, 1990). 



CÁRCERE DE CASEROS - “DESAPARECIMENTOS: RETRATOS NA 

AUSÊNCIA” 

Verónica del Valle // Valeria Nuciari  

 

“La cámara ya no era un instrumento que registraba presencias, 

era una forma de hacer desaparecer el mundo, 

una técnica para encontrar lo invisible.” 

 

Paul Auster - “Leviatán” 

 

 Neste trabalho consideramos a fotografia como um instrumento central 

dentro da investigação antropológica. Vivemos sob uma chuva permanente de 

imagens, a  maioria das quais passa por nós sem deixar vestígio na memória. 

Tomamos as imagens como processos emocionais incompletos, e buscamos 

gerar reflexões críticas nos espectadores, os quais esperamos que, fazendo 

intervir seu saber prévio, supram as lacunas da representação. Ao olhar uma 

imagem o espectador se apropria de certos elementos da foto, utilizando ao 

acaso associações subjetivas, que serão para ele como pequenos relatos, 

fragmentos soltos do real. Nos propomos a tomar as fotografias como um olhar 

fragmentado para que quem olhar as imagens construa um quadro crítico e 

emotivo a respeito do condicionamento, a reclusão e a exclusão da vida dentro 

da sociedade. Centrando-nos no cárcere como uma metáfora de um sistema que 

se reproduz em todos os aspectos da sociedade, a vigilância e o castigo, a 

exclusão, a restrição e a  norma, nos propomos a possibilidade de construir isso 

através de imagens e textos. Toda pessoas excluída dentro da sociedade está 

confinada a um mesmo papel recortado, imóvel e petrificado similar ao dos 

presos dentro de uma prisão. 

 O cárcere de Caseros, na Cidade de Buenos Aires, representa hoje um 

relato fragmentado, habitado cada dia mais por desaparecimentos que por 
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memória. Com esses fragmentos de imagens tentamos encontrar pegadas, 

únicas para cada qual, que se imponham à atenção. É definitivamente a busca 

do Homem através de suas pegadas, de seu passo, de seus intentos: seus 

“pequenos relatos”. 

 Criamos uma nova realidade em que o objeto (imagem e texto) se 

converte em outro diferente, porque nós com nosso olhar o 

transformamos/reinventamos. A matéria-prima não varia, mas a forma que a arte 

lhe dá a impede efetivamente de seguir sendo a mesma. É essa arte outra forma 

de conhecimento, e o essencial da arte é justamente que nos construa um 

mundo, que nos revele um tipo de olhar: não só uma forma de olhar, mas também 

um lugar a partir do qual seguir para o mundo. E cada olhar, sabemos,  é 

insubstituível.  Manufaturamos realidades. 

 O que caracteriza a fotografia antropológica não é tanto seu tema, mas 

sim a classificação da “realidade”, que propõe e parece transmitir, a partir do 

conhecimento particular de quem a observa. 

 Existe uma certa fatalidade na fotografia, já que esta não pode existir sem 

algo e alguém. Mas o que faz que fotografemos algo em particular? 

 Em parte, ali reside a inclassificabilidade da fotografia: não existe uma 

única razão para determinar uma de suas circunstâncias. A essência da 

fotografia é sempre invisível pois não é a ela que vemos e embora não se distinga 

de seu referente, nos move a um ato secundário de reflexão. É central destacar 

que aquilo que a fotografia não mostra é tão importante como o que mostra 

(existe uma relação quase inevitável entre fora e dentro), é portadora de uma 

presença “virtual” que a une com algo que já não está ante nossos olhos, mas 

que se revela ali como excluído. Muitas vezes uma fotografia é um quadro, uma 

abertura, que nos mostra aquilo que está ausente, e na busca daquilo que não 

está enquadrado reside a força do olhar. Mas além da fotografia, conseguir 

pensar no que há por trás da imagem.  

 Em toda fotografia existe um suplemento de significado (punctum), o que 

acrescenta à foto e que entretanto não está ali explicitamente. É algo sutil que 
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se encontra mais além do campo, mais além  do quem mostra, como se na 

imagem se manifestasse uma pressão do indizível que deseja ser dito. 

 A fotografia reproduz mecanicamente até o infinito aquilo que apenas 

ocorreu uma vez e não poderá voltar a se repetir, nela o tempo se encontra 

estancado. De certo modo parece representar o “retorno do morto”. Uma foto 

leva consigo uma carga de valor de verdade inquestionável que nos diz: isto foi 

assim. O referente sempre está presente na fotografia, e ambos se caracterizam 

por permanecer imóveis dentro de um mundo em constante movimento. A 

fotografia, no decorrer dos anos, funciona de certa maneira como um simulacro 

da existência: um simulacro do que nunca mais poderá se repetir 

existencialmente e agora essa existência/presença só pode ser vivenciada por 

cópias, que nos recordam também o ausente, o perdido. 

 A existência da fotografia é dupla, quando é tomada e reconhece um autor 

que a define, de certa maneira fixa-a e depois com cada olhar essa fotografia é 

multiplicada. Conforme a situação reconstruímos um passado, manufaturamos 

una nova realidade cada vez. “La realidad no existe. Debe ser buscada y 

ganada.” i (Paul Celan). Indubitavelmente a arte, dentro desta a fotografia,  reflete 

a realidade, mas por sua vez funda uma realidade nova. Isto não há que se 

esquecer nunca: a arte é criadora da realidade e não só reflexo dela. 

 Vemos a fotografia como uma forma e o quê é a forma sem a extensão 

de um conteúdo.  É o conteúdo que dá lugar à forma e este conteúdo nunca se 

esgota, porque a arte nos presenteia uma enorme riqueza de significados 

possíveis e por sua vez nos faz viver outros mundos possíveis. Seguindo Vattimo 

acreditamos que o encontro com uma obra de arte é um modo de fazer 

experiência, com a imaginação e a emotividade, de outras formas de existência, 

de outras “realidades”, que nos faz deslizar um pouco fora do horizonte concreto 

(e às vezes fechado) em que vivemos cotidianamente Neste intercâmbio, 

produz-se o encontro artístico, nosso próprio horizonte se modifica. 

 Embora a fotografia possua um alto conteúdo técnico (foco, luz etc.) 

também é um meio de expressão, pois nela contam, justamente, a sensibilidade 

e a emoção. Mais além de ser considerada por muitos como um mero registro, 
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a fotografia é uma interpretação; constitui-se como um uso deliberado daquilo 

que se escolhe registrar e deixar impresso como legado de “verdade” e 

presença. A imagem fotográfica pode se utilizar não só como registro ou 

documento antropológico mas também como uma forma de expressão (como 

metáfora, como texto) já que a fotografia transmite coisas que a linguagem verbal 

não consegue dizer. 

 Nem o texto nem a imagem podem esgotar o real, por muito bons que 

sejam. Ambos estão plenos de subjetividades, de interpretações e recortes da 

realidade,  são, cada um deles, abordagens possíveis e formas de aproximação 

distintas de um mesmo fenômeno. Texto e imagem se enriquecem mutuamente: 

um dizendo, outro mostrando. 

 A fotografia é um olhar que recorta, seleciona e interpreta; é um olhar 

subjetivo pleno de emoção e de uma idéia sobre mundo. Assim mesmo esse 

olhar especial requer o manejo de uma técnica e de um maquinário. Uma 

fotografia nasce da realização de três práticas: fazer, experimentar e olhar. Como 

já dissemos, através da fotografia se evidencia um corte e uma fragmentação da 

realidade. Primeiramente o fotógrafo está obrigado a escolher somente um 

determinado ângulo, um momento, dentro da continuidade do real. Quando 

tiramos uma fotografia praticamos uma ruptura, estabelecemos os limites daquilo 

que queremos ver. 

 Essa fragmentação do tempo vivido, preservado, nos coloca algumas 

perguntas com respeito a nossa relação com o tempo e a memória. A memória 

é o que constitui toda nossa vida. A memória poderia ser não tanto o passado 

contido em nós, mas uma prova de nossa vida no presente, de onde olhamos e 

recordamos. As fotografias se contêm e se bastam: não são o mundo, não são 

a realidade, mas a “verdade” que propõem é igualmente válida como qualquer 

outra. O eu desaparece dissolvido em um olhar que deixou de pertencer e 

cumpre e inventa suas próprias regras. Definitivamente o que importa é olhar e 

a  ordem com que esse olhar procede. Um olhar que não é de uma ordem rígida, 

pelo contrário, aceita a presença do acaso e busca acomodar-se a ele, fixando 

em um único instante, que é múltiplo, as diversas variáveis da existência. 
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Combinam-se sem fim: ordem e caos, imutabilidade e mudança, vontade própria 

e acaso. 

 Tentar suplantar uma imagem com palavras é impossível, já que ao mudar 

de uma estrutura para outra elaboram-se outros significados. O texto que 

acompanha uma imagem não está somente destinado a comentá-la, pode-lhe 

outorgar significados que parecem racionalizá-la. Embora muitas vezes o texto 

amplia as conotações incluídas na fotografia, também é certo que 

freqüentemente o texto produz um significado completamente novo que parece 

emanar da própria imagem. Essas conotações não são “naturais” mas sim 

culturais e pessoais, tomam seu sentido em virtude da sociedade em que se 

produzem. A leitura da foto sempre é histórica e dependente do background do 

espectador. 

 O tempo memorial afetivo é múltiplo e polissêmico. A viagem de percorrer 

uma fotografia se faz levando como equipamento  o presente conosco: nosso 

modo de ver, nosso corpo, nossas vivências: olhamos conforme a situação. A 

subjetividade de nosso olhar encontra novos significados, esse fragmento de 

tempo aparentemente inalterável, nunca é o mesmo, sempre é outro: perante 

nós e perante os demais. Porque nossa percepção das coisas se altera e com 

ela nossos critérios de realidade e de valor: o percurso do olhar nunca é o 

mesmo. 

 A arte é uma companheira essencial para nossas perguntas. A idéia da 

escritura, da fotografia, da Arte como o que vai conseguir resgatar o que o tempo 

leva, como preservação (nunca imóvel). Na arte o presente já é memória. A arte 

é valiosa porque se submete à prova da relação abismal entre a medida e o 

incomensurável. E dado que se trata de um assunto de óptica, uma espécie de 

"olhar de outra maneira" ("Hemos de mirar a la ciencia desde la óptica del artista 

y el arte desde la óptica de la vida” ii Nietzsche), a vida é aqui o critério. O valor 

não é, pois, mais que o lampejo de um certo olhar. 

 Um retrato na ausência: se um homem deseja estar verdadeiramente 

presente deve estar pensando, não em si mesmo, mas no que vê, deve 

esquecer-se de si mesmo a fim de estar ali, e a partir desse esquecimento, a 
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partir desse lugar, surge o poder da memória. Quando damos um passeio no 

âmbito da memória, penetramos no mundo. 

 É impossível fazer uma análise social que possa prescindir ou ignorar os 

espaços por onde os sujeitos transitam. Porque são esses espaços os que são 

transformados pelo passo do homem como por sua vez este é transformado pelo 

espaço. Todo espaço físico pode ser chamado um não-lugar antes de ser 

habitado pela presença dos sujeitos, porque é esta que organiza e reconhece 

esse espaço, trata-se de encontrar e construir um centro. 

 Marc Augé chama de “não-lugares” os “Espaços que não criam identidade 

singular nem relação, a não ser solidão e semelhança”. Os não-lugares são os 

espaços do anonimato, nos convertem em meros elementos que se formam e 

desfazem ao acaso sem nunca formar uma rede. 

 Um não-lugar deixa o homem sem a afirmação de um espaço. E se 

entendemos que o homem necessita para sobreviver, para não sentir-se 

vulnerável, o reconhecimento de um lugar, transformar um não-lugar em seu 

lugar, habitar o mundo que o rodeia: formar uma rede.  

 O homem seja em uma prisão ou em “liberdade” vive em uma oscilação 

contínua entre a pertença e o estranhamento, entre o estar sempre e o não estar 

nunca “em casa”: essa sensação de estar em trânsito. 

 Por isso o ser humano definitivamente necessita sentir-se um habitante, 

seja do espaço que escolheu seja do espaço a que foi recluso. Necessita 

construir um espaço de reconhecimento, recortar do mundo espaços 

significantes. E no momento em que o homem habita e tece uma trama constrói 

uma memória. 

 Fazemos uma dupla restituição: a pegada deixada e do que nós 

recuperamos a partir de nosso olhar. As fotografias são um espaço aberto que 

pode e deve ser habitado: por um sujeito, a quem é possível encontrar e retratar; 

e por uma realidade, à qual é possível referir-se. 

 A memória como um lugar. O Cárcere de Caseros é o lugar, é esse 

esquecimento, a partir do qual buscamos retratar o homem e sua memória. 
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Assim como o mundo se grava em nossas mentes, nossas experiências ficam 

gravadas no mundo. Marcas, texturas, pegadas, passos... 

i A realidade não existe. Deve ser buscada e conquistada. (NT) 
ii Temos que olhar a ciência pela óptica do artista e a arte pela óptica da vida. (NT) 
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Breve resenha histórica do cárcere de Caseros 

Verónica del Valle // Valeria Nuciari  

 

 O projeto de construção do cárcere de Caseros começou em 1963 e sua 

construção demandou onze anos. Foi utilizada cinco anos mais tarde, quando a 

ditadura militar a inaugurou em 1979, e  a maioria de seus presos foram políticos 

(como os dirigentes do grupo sindical dos “25”). 

 Devido à visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

OEA, o governo quis outorgar à repressão uma imagem de funcionalidade e 

assepsia, a qual fracassou pela falta de luz natural, de intimidade etc. o que 

gerou muitos protestos mais. As celas de Caseros medem 1,80 m X 2,00 m, com 

três paredes e uma grade que dá para o corredor. A maior parte do espaço é 

ocupado pelo que pretende ser uma cama pregada na parede, uma “mesa” e 

dois “tamboretes”, e uma mescla de lavatório e sanitário. As celas não têm 

comunicação entre si, o preso não pode ver seus companheiros embora possa 

ouví-los. São 26 unidades por ala e quatro alas por piso. Tudo é estreito... pelos 

corredores deve-se circular em fila, já que medem menos de 1 m de largura. 

 De baixo, e para poder ver o céu, o olhar deve subir 25 pisos de cimento 

escuro (85 m de altura) e no inverno devem-se suportar 5 graus de temperatura 

a menos do que do lado de fora. 

 Os presos políticos, colocados nos pisos superiores, foram trasladados 

entre 1980 e 1981, e os presos comuns haviam ganho mais espaço. 

 À medida que passava o tempo, Caseros foi se enchendo, chegando a 

conter 2.000 pessoas e convertendo-se em uma favela vertical. 

 Em 2001 a Secretária de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la 

Nación (Patricia Bullrich) ordenou seu desalojamento final. 



Cárcere Caseros 

Verónica del Valle // Valeria Nuciari  

 

“Estas fachadas son la muralla que 

oculta la ciudad, y la mirada sigue 

buscando una brecha, un postigo, una 

puerta de la traición, la entrada al 

laberinto.” 

José Saramago (“El año de la muerte 

de Ricardo Reis”)  

 

En la escalera de la Torre de la Victoria, habita 

desde el principio del tiempo el A Bao A Qu, sensible 

a los valores  de las almas humanas. Vive en estado 

letárgico, en el primer escalón, y sólo goza de la vida 

consciente cuando alguien sube la escalera...  

Cuando alguien asciende la escalera, el A Bao A Qu 

se coloca casi en los talones del visitante y sube 

prendiendose del borde de los escalones curvos y 

gastados por los pies de generaciones de 

peregrinos. En cada escalón se intensifica su color, 

su forma se perfecciona y la luz que irradia es cada vez mas brillante. Testimonio 

de su sensibilidad es el hecho de que solo logra su forma perfecta en el último 

escalón, cuando el que sube es un ser evolucionado espiritualmente.... 

Su vuelta a la vida es muy breve, pues al bajar el peregrino, el A Bao A Qu rueda 

y cae hasta el escalón inicial, donde ya apagado y semejante a una lámina de 

contornos vagos, espera al próximo visitante. 

En el curso de los siglos, el A Bao A Qu ha llegado una sola vez a la perfección. 

El libro de los Seres Imaginarios – Jorge Luis Borges 
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“Yo no quise esto, no, querer es lo 

que hacen los cuerpos y nosotros 

ahora sólo somos fantasmas…” 

Marina Tsvietaieva - "Antología" 

 

 

 

No habrá nunca una puerta. 

Estas adentro/ y el alcázar abarca el universo/ y no tiene ni anverso 

ni reverso/ Ni extremo muro ni secreto centro. 

No esperes que el rigor de tu camino/ que tercamente se bifurca 

en otro/ que tercamente se bifurca en otro/ tendrá fin. 

Es de hierro tu destino/ como tu juez. 

No aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya 

extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra 

entretejida. 

No existe/ nada esperes/ ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. 

Jorge Luis Borges (“Laberinto”) 
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Zeus no podría desatar las redes 

de piedra que me cercan. He olvidado 

los hombres que antes fui; sigo el odiado 

camino de monótonas paredes 

que es mi destino. Rectas galerías 

que se curvan en círculos secretos 

al cabo de los años. Parapetos 

que ha agrietado la usura de los días. 

En el pálido polvo he descifrado 

Rastros que temo. El aire me ha traído 

En las cóncavas tarde un bramido 

O el eco de un bramido desolado. 

Se que en la sombra hay Otro, cuya suerte 

Es fatigar las largas soledades 

Que tejen y destejen este Hades 

Y ansían mi sangre y devorar mi muerte. 

Nos buscamos los dos. Ojalá fuera 

Este el último DIA de la espera. 

 

El Laberinto – Jorge Luis Borges 
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“Cada cuál encerrado en su jaula, cada 

cuál asomándose a su ventana, 

respondiendo al ser nombrado y 

mostrándose cuando se llama, es la 

gran revista de los vivos y de los 

muertos.”  

Vigilar y Castigar – Foucault 

“Ese era el problema. Allí la tierra es 

demasiado grande, y después de algún 

tiempo empieza a tragarte. Llegó un 

momento en que yo ya no podía 

soportarlo. Todo aquel maldito silencio, 

aquel vacío. Intentas orientarte, pero es 

demasiado grande, las dimensiones 

son demasiado monstruosas y finalmente, no se cómo explicarlo, finalmente deja 

de estar allí. No hay mundo, no hay tierra, no hay nada. En el fondo es eso, Fogg, 

al final todo es mentira. El único sitio en donde existes es dentro de tu cabeza.” 

El Palacio de la Luna - Paul Auster 

 

"Si la vida no nos dio más que una 

celda de reclusión, empeñémonos en 

ornamentarla, aunque sólo sea con las 

sombras de nuestros sueños, dibujos y 

colores mixtos, esculpiendo nuestro 

olvido sobre la inmóvil exterioridad de 

los muros" 

Fernando Pessoa - "Estética del 

desaliento" 
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 “Aquí el sol parece plegarse a la 

forma de mi encierro, volverse 

sinuoso y furtivo” 

Julio Cortázar - "Los Reyes" 

 

 

 

“No hay nadie que haya 

jamás escrito, o pintado, 

esculpido, modelado, 

construido, inventado, a 

no ser para salir del 

infierno.”        

 

 

"Puesto que el mundo es monstruoso, 

puesto que puede conducir al hombre a la 

desesperación,  una desesperación tan 

tremenda, tan absoluta, que nada puede 

abrir la puerta de la cautividad de la 

desesperanza." 

Paul Auster - "La invención de la 

soledad" 
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“No podemos detener los dibujos que 

se forman en el aire. 

No podemos detener los dibujos que se 

descuelgan de la noche. 

No podemos detener los dibujos que 

nos incendian el pensamiento.”                   

 

Roberto Juarroz - "Poesía Vertical" 

  

 

"Hay que endurecerse, 

pero sin perder la ternura 

jamás." 

Ernesto "Che" Guevara 

 

  

"La soledad no es vivir solo, la soledad 

es no ser capaz de hacer compañía a 

alguien o a algo que está en nosotros, 

la soledad no es un árbol en medio de 

una llanura donde sólo está él, es la 

distancia entre la savia profunda y la 

corteza, entre la hoja y la raíz, No 

hablaba yo de esa soledad, sino de otra, la que anda con nosotros, la soportable, 

la que nos hace compañía, Hasta esa a veces no logramos soportarla, 

suplicamos una presencia, una voz, otras veces esa misma voz y esa misma 

presencia sólo sirven para hacerla intolerable..." 

José Saramago "El año de la muerte de Ricardo Reis" 
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"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles 

que todas las lágrimas de la tierra" 

Julio Cortázar – “Rayuela” 

*Alberto Olmedo: cómico argentino, fallecido 

en 1989. 

  

“Hombre condenado a dos escenas atroces: la primera y 

la última. Espiar por el ojo de la cerradura, que es el ojo 

de Dios (que nos estaba esperando) y descubrir al Otro, 

que también espía, hacia atrás, hasta el fin de los 

tiempos. 

Y todavía sufrimos por la puerta que no nos animamos a 

abrir y por aquella que no debimos haber abierto nunca.”                                                                          

Mario Trejo 

El porvenir es tan irrevocable 

Como el rígido ayer. No hay una cosa 

Que no sea una letra silenciosa 

De la eterna escritura indescifrable 

Cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja 

De su casa ya ha vuelto. Nuestra vida 

Es la senda futura y recorrida. 

Nada nos dice adiós. Nada nos deja. 

No te rindas. La ergástula es oscura, 

La firme trama es de incesante hierro, 

Pero en algún recodo de tu encierro 

Puede haber un descuido, una hendidura, 

El camino es fatal como la flecha 

Pero en las grietas está Dios, que acecha.” 

Jorge L.Borges (“Para una versión del I 

King” de “La moneda de Hierro”) 

Nota: ergástula, cárcel destinada a los esclavos 
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“... contempladme: 

mis lámparas no encienden una 

reunión de gentes que 

entretejen esperanza y paciencia, 

ni mis muros se estrían con las 

lágrimas de los que desesperan...” 

Olga Orozco - "Antología poética" 

 

 “A esta ciudad le basta saber que la 

rosa de los vientos existe, que nadie 

está obligado a partir, este no es el lugar 

donde los rumbos se abren, tampoco es 

el punto magnifico donde los rumbos 

convergen, aquí precisamente cambian 

los rumbos de dirección y sentido, el 

norte se llama sur, el sur norte, se paró el sol entre el este y el oeste, ciudad 

como una cicatriz quemada, cercada por un terremoto, lágrima que no se seca 

ni hay mano que la enjuague." 

José Saramago - "El año de la muerte de Ricardo Reis" 

 

 

"Los actos de los hombres no 

merecen ni el fuego ni los 

cielos" 

Borges "Fragmento de un evangelio 

apócrifo." 
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"Pero cuando la fe desaparece, cuando 

comprendes que ni siquiera te queda esperanza de 

recuperar la esperanza, entonces tiendes a llenar 

los espacios vacíos con sueños, pequeñas 

fantasías y cuentos infantiles que te ayudan a 

sobrevivir" 

Paul Auster - "El país de las ultimas cosas" 

 

 

“Y con la conciencia cubierta de 

sucios y hermosos velos, 

pedimos por Dios” 

Alejandra Pizarnik 

 

 

 

"Estas son las últimas cosas. 

Desaparecen una a una y no 

vuelven nunca más" 

Paul Auster - "El país de las 

ultimas cosas" 
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"En mis ojos no hay dias. Los anaqueles estan 

muy altos y no los alcanzan mis años. Lenguas 

de polvo y sueño cercan la torre. A que 

engañarme? La verdad es que nunca he sabido 

leer, pero me consuelo pensando que lo 

imaginado y lo pasado ya son lo mismo para un 

hombre que ha sido y que contempla lo que fue 

la ciudad y ahora vuelve a ser el desierto." 

J. L. Borges 

 

“Dibujaba ventanas en todas partes. En los muros 

demasiado altos, en los muros demasiado bajos, en 

las paredes obtusas, en los rincones en el aire y 

hasta en los techos. Dibujaba ventanas como si 

dibujara pájaros.  Dibujaba ventanas hasta en las 

puertas. Pero nunca dibujó una puerta. No quería 

entrar ni salir. Sabía que no se puede. Solamente 

quería ver: ver.  

Roberto Juarroz 

 

“¡Ten cuidado de no caer, al final, 

prisionero de una fe más estrecha 

todavía, de una ilusión dura, rigurosa! 

A ti, en efecto, ahora te tienta y te 

seduce todo lo que es riguroso y 

sólido.” 

F. Nietzsche 
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"No tenía ninguna fe en que ocurriera lo 

que deseaba, y sabía que sin fe no 

ocurriría. Sabía que sin fe no ocurre 

nada de lo que debería ocurrir, y con fe 

casi siempre tampoco" 

Julio Cortázar ("Rayuela") 

 

 “Son noticias del mundo en que 

vivimos, del mundo en que soñamos 

y comemos, noticias del mundo en 

que nos pudrimos y luchamos." 

Fayad Jamis 

 

 

“No esperas nada sino la ruta 

del sol y de la pena nunca 

terminará es infinita esta riqueza 

abandonada.” 

Edgar Bayley 

 

 “Y ellos, los presos rotos, los vencidos, 

crujen bajo sus patas sollozando, 

dando vueltas y vueltas en las sombras, 

despiertos, con el sueño degollado, 

acurrucándose entre los orines, 

llorando el  perro de los solitarios.” 

Armando Tejada Gómez 
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"Pues era ciertamente un sentimiento 

de exilio aquel vacío que llevábamos 

dentro de nosotros, aquella emoción 

precisa; el deseo irracional de volver 

hacia atrás o, al contrario, de apresurar 

la marcha del tiempo, eran dos flechas 

abrasadoras en la memoria" 

Albert  Camus 

 

 “Trazar algunos dibujos en la pared para cuando se 

apague la luz y nadie pueda volver a encenderla. 

Unos dibujos solos en la sombra, sin que nadie los 

mire, son algo más intenso que el ciclo de las 

aniquilaciones. 

… 

 

 

 

Los dibujos dejados en las piedras de 

las cavernas abandonadas terminan 

siempre por abrirlas.” 

Roberto Juarroz 
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258 / 20: DUAS DÉCADAS DE FOTOGALERIA 

Juan Travnik 

 

 A FotoGalería do Teatro San Martín abriu suas portas em 16 de maio de 

1985 com a mostra Maestros contemporáneos: Annemarie Heinrich, Grete 

Stern, Horacio Coppola y Anatole Saderman. 

 A fotografia criativa na Argentina destes anos, dinamizada pela atividade 

de autores e grupos independentes, teve assim a primeira galeria dedicada 

exclusivamente à fotografia no âmbito oficial, com a continuidade de uma 

programação mensal. O projeto de sua criadora, Sara Facio, aceito e apoiado 

por Kive Staiff, diretor do San Martín nesse momento, tinha uma concepção 

clara: exibir a melhor fotografia nacional e internacional, com um critério de 

pluralidade na escolha, para dar lugar a diferentes correntes estéticas, e de rigor 

na seleção, para conseguir um nível de excelência. 

 A FotoGalería se colocou rapidamente como um espaço de referência no 

ambiente cultural de Buenos Aires. Para a maioria dos fotógrafos argentinos 

converteu-se no lugar consagratório no momento de expor sua obra pessoal. 

Também no ponto de encontro obrigatório para o conhecimento direto da obra 

dos grandes autores e das novas propostas que eram levadas adiante no 

exterior. Este foi, sem dúvida, o maior mérito do trabalho tenaz de Sara Facio. 

Algumas mostras significaram excepcionais realizações de seu trabalho. Nesse 

aspecto, qualquer enumeração resultaria incompleta, mas bastaria citar as 

apresentações de August Sander, Manuel Alvarez Bravo, Bill Brandt, Sebastião 

Salgado, Ralph Gibson, Cecil Beaton, e a de sua admirada Sarah Moon, como 

os mais destacados nomes do exterior. Seguramente, mais arbitrária seria a 

enumeração dos autores argentinos exibidos, mas será difícil encontrar algum 

fotógrafo de méritos reconhecidos que não tenha passado pela galeria. 

 A década de 90 foi marcada por grandes mudanças nas tendências e 

propostas de uso do meio como forma de expressão. A atualização constante 

atendendo a essas circunstâncias e a marca pessoal determinaram as linhas de 
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trabalho desse período, que iniciou em janeiro de 1998 e no que seguem 

vigentes aquelas primeiras idéias centrais. 

 O prestígio de que goza a FotoGalería no exterior seguiu se sustentando 

com a mostra de nomes de ressonância internacional como Wim Wenders, 

Martin Parr, Raoul Hausmann, Madame Yevonde e Lewis Carroll, habitualmente 

apresentados com o inestimável apoio de embaixadas ou de organismos de 

difusão cultural. Esse mesmo prestígio é o que desperta o interesse no exterior 

para que reconhecidos fotógrafos apresentem em nossas salas obras fortemente 

inovadoras como as de Didier Ben Loulou, Philippe Pache, Alexander Apóstol e 

Michal Macku, para citar apenas alguns. A atenção da atividade local em todos 

seus níveis inclui as propostas mais jovens e, desde 1999, o habitual 

encerramento da temporada com uma mostra de fotografia antiga baseada em 

coleções históricas argentinas. 

 A mostra 258/20 oferece um 

percurso possível, que tenta ser 

representativo, destes vinte anos de 

existência, através de mais de cem 

fotografias originais de autores 

argentinos de todas as épocas – 

incluindo obras de Sara Facio, como 

reconhecimento de seu trabalho –, e 

uma série de reproduções de qualidade dos autores estrangeiros que exibiram 

seus trabalhos ao longo das 257 exposições destas duas décadas.  

 Vinte anos de atividade sem interrupções, com um prestígio que se 

mantém e aumenta, são uma boa notícia. 

 Só resta celebrar. 
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20º aniversário da FotoGaleria do Teatro San Martín 

Fernando de Tacca 

 

A mostra 258/20 aconteceu em maio na FotoGaleria do Teatro San 

Martin, na famosa Av. Corrientes, 1530. Comemoraram-se vinte anos de sua 

existência sob curadoria de Juan Travnik com uma grande retrospectiva dos 

principais trabalhos expostos. Entre os destaques da fotografia mundial que 

freqüentaram as paredes da FotoGaleria podemos citar Cecil Beaton, Werner 

Bischof, Bill Brandt, Manuel Alvarez Bravo, Martín Chambi, Mario Cravo Neto, 

Flor Garduño, Ralph Gibson e Raoul Hausmann. A FotoGaleria é parte 

obrigatória do itinerário cultural de Buenos Aires. Na minha estadia na cidade 

portenha passei longas horas percorrendo seu espaço muito aconchegante, em 

dimensões em que nosso olhar transita sem avalanche imagética, uma galeria 

referencial, na qual não cansamos nossos olhos com extensas exposições mas 

com uma curadoria lapidada pela experiência de Juan Travnik. Nos últimos anos 

passaram pela  FotoGaleria  a nata da fotografia Argentina. A Studium mostra 

algumas imagens dessa trajetória da FotoGaleria na sua 258ª. Exposição. 
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258 / 20: Duas décadas de FotoGaleria 

Juan Travnik 

 

      

 

      

Adriana Lestido 
de la serie "mujeres presas" 1991/92 

Alexander Apóstol 
S/t, 1989 

August Sander 
Farmacéutico. Linz / Donau, 1931 

Mario Cravo Neto 
Tinho com o osso, 1990 
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Dani Yako 
Rio Turbio, 1989 

Daniel Muchiut  
Hombres de barro, Chivilcoy 1989/1990 

Eduardo 
Comesaña 

Jorge Luis Borges. 

1969 

Elías Mekler 
Cita a Ciegas. 1990 

Florencia Blanco 
Día de los estudiantes. Salta, 2000 

Gaby Messina 
La Baba. Buenos Aires, 2002 

Luis González Palma 
La lotería II. 1989 
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Manuel San 
Martín 

Cacique mataco  
(Colección César 

Gotta) 

Marcos López  
El ganador.1986 

Marcos Zimmermann 
Sudestada, costanera norte, Bs. 

As.,1994 
“De Río de la Plata, río de los 

sueños” 

Norberto Julio Puzzolo 
Autorretrato con alambre de púas I.  1999 

Oscar Pintor 
Buenos Aires. 1986 

Estéban Pastorino 
Proyecto Salamone. Matadero, 

Guaminí. 1999 

Sarah Moon 
S/t. 

Sara Facio 
Julio Cortázar, 1967 
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Wim Wenders 
The Old Drive-in Theatre. Coober Pedy. 1988 



FOTOGRAFIA E MEMÓRIA: A CENA AUSENTE  

Marisa Strelczenia 

 

 O mito conta que na origem da imagem encontra-se a ausência, a 

nostalgia, a separação dos que se amam. Relata-se a história da filha de um 

oleiro que estava enamorada de um jovem. 

 Um dia, o jovem teve que partir em uma longa viagem. Na cena de 

despedida, os dois amantes estão numa casa iluminada por uma lâmpada que 

projeta as suas sombras numa parede. Para conjurar a futura ausência do seu 

amante e conservar um vestígio físico de sua presença, a moça com um carvão 

percorre o contorno, pinta a silhueta do outro que ali se projeta. Nesse momento 

último e resplandescente, e a fim de abolir o tempo, a moça "tenta fixar a sombra 

daquele que está ainda ali mas que logo estará ausente". 1 

 Assim, segundo o mito, a categoria fundadora da imagem não é a 

necessidade de figurar ou de imitar algo que existe mas sim a necessidade de 

prolongar o contato, a proximidade, o desejo de que o vínculo persista. Inclusive 

e fundamentalmente quando o adeus é definitivo. Regis Debray assinala que a 

imagem nasce da morte, como negação do nada e para prolongar a vida, de tal 

forma que entre o representado e sua representação haja uma transferência de 

alma. A imagem não é uma simples metáfora do desaparecido mas sim “una 

metonimia real, una prolongación sublimada pero todavía física de su carne” i. 2 

                                            
 Ensaio de Marisa Strelczenia sobre a série de imagens  "Arqueología de la Ausencia", de Lucila 
Quieto 
Comunicação apresentada nas II Jornadas de Fotografía y Sociedad, Facultad de Ciencias 
Sociales (UBA), Setembro de 2001. Publicada em CD-Rom. 
Publicada em Ojos Crueles, temas de fotografía y sociedad Nº1, Buenos Aires, octubre de 2004-
marzo de 2005. 
1 Philippe Dubois, El Acto Fotográfico. De la representación a la recepción, Barcelona, Paidós, 
1994, 2da. Edición. (Na relação com o mito da origem da imagen, Dubois cita a fábula narrada 
por Plinio em sua Historia Naturalis). 
2 Regis Debray, Vida, y Muerte de la Imagen. Historia de la Mirada en Occidente, Barcelona, 
Paidós, 1992. 
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 A fotografia, imagem técnica, produto da modernidade, recupera essa 

carga mítica da origem. Walter Benjamín já apontava o paradoxo: “la técnica más 

exacta puede dar a sus productos un valor mágico que una imagen pintada ya 

nunca poseerá para nosotros” ii. 3 Aqueles que olhavam as primeiras fotos 

participavam de um mistério: crêem – como os que, ajoelhados em frente a uma 

figura religiosa, crêem que o santo os vê e escuta seus rogos – que os pequenos, 

minúsculos rostos fotografados podiam olhá-los a partir da imagem. A fotografia 

cumpre, como as primeiras imagens, a função de meio entre o que é e o que foi, 

entre os que ainda são e os que já não estão. Nas palavras de  Roland Barthes: 

“La foto es literalmente una emanación del referente. De un cuerpo real, que se 

encontraba allí, han salido unas radiaciones que vienen a impresionarme a mí, 

que me encuentro aquí (…); la foto del ser desaparecido viene a impresionarme 

al igual que los rayos diferidos de una estrella. Una especie de cordón umbilical 

une el cuerpo de la cosa fotografiada a mi mirada: la luz, aunque impalpable, es 

aquí un medio carnal, una piel que comparto con aquel o aquella que han sido 

fotografiados” iii. 4 

 A fotografia leva ao universo iconográfico uma imagem precisa, definida, 

mas que em essência é um signo emanado diretamente do referente. 

Testemunha a presença real no passado do corpo ao qual faz referência. 

Nenhuma outra imagem colaborou tanto para conjurar a ausência e cumprir tão 

cabalmente com o mito de origem. Toda fotografia afirma que o que nela vemos 

encontrou-se lá, esteve lá mas foi imediatamente separado. É assim que Barthes 

encontra o noema da fotografia ao certificar que isto (o referente) foi. 

 A faculdade de atestar o que foi, de reter o que se desvanece é a memória. 

A memória é constitutiva da condição humana: desde sempre temos nos 

ocupado em produzir sinais que permaneçam mais além do futuro, que sirvam 

de marca da própria existência e que lhe dêem sentido. 

 Por oposição, quando se deseja contar a perda das qualidades do 

humano se menciona a impossibilidade de recordar. Na Odisséia se relata a 

                                            
3 Walter Benjamín, Discursos Interrumpidos I, Madrid, Editorial Taurus, 1987. 
4 Roland Barthes, La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 1990, 1ra. 
Edición. 
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viagem de Ulisses por um mundo qualificado como subumano. Ulisses chega ao 

país do esquecimento, onde vivem os lotófagos, que se alimentam do lodo. 

Assegura Jean-Pierre Vernant que “quienes comen del loto dejan de vivir como 

los hombres, con el recuerdo de su pasado y la conciencia de quienes son” iv. 5 

Também Circe, a feiticeira, quando transforma a tripulação de Ulisses em porcos 

e os separa do mundo humano, os bestializa porque “os faz esquecer seu 

passado”. “Tanto nuestra noción de lo real como la esencia de nuestra identidad 

individual dependen de la memoria. No somos sino memoria” v. 6 

 A vida é em essência movimento e transformação. Mas apenas podemos 

tomar consciência do movimento em comparação com o que permanece imóvel. 

Enquanto Ulisses viajava e punha em risco sua identidade, em Ítaca, Penélope 

esperava. A viagem de Ulisses adquire suas verdadeiras proporções na espera 

de Penélope. A Odisséia se completa com o reencontro, com o regresso ao 

ponto de partida. Ulisses pode se perder porque há alguém que se lembra dele 

tal como é e não o esquece. 

 A memória vincula o passado ao presente, e dessa maneira produz uma 

dupla operação: a de abolir o tempo (porque o que foi permanece, é memorável) 

e ao mesmo tempo a de representá-lo (porque ao unir o antes com o agora 

podemos ver a transformação). O imutável é o que não tem tempo. 

 A mesma operação é a que a fotografia realiza. A brusca detenção, o corte 

do clique, a redução a um instante, põem em evidência o excluído, ou seja, a 

continuidade, o tempo que flui como o rio. Quem olha uma fotografia se vê 

obrigado a valorizar o salto entre o momento em que o objeto posou e o presente 

em que se contempla a imagem. 

 A memória enlaça o atual com o passado e a ela recorremos para rastrear 

a origem das coisas mas também para decifrar de alguma maneira o que virá. 

Assim também o casual fragmento de tempo fotografado é capaz de conter o 

antes e  depois. Walter Benjamin assegura que frente a uma fotografia o 

                                            
5 Jean-Pierre Vernant, Érase una vez… El Universo, los dioses, los Hombres, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 1999. 
6 Joan Fontcuberta, El Beso de Judas, Fotografía y Verdad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
1997. 
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espectador “se siente irresistiblemente forzado a encontrar el lugar inaparente 

en el cual en una determinada manera de ser de ese minuto que pasó hace ya 

tiempo anida hoy el futuro y tan elocuentemente que, mirando hacia atrás, 

podremos descubrirlo” vi. 7 

 Perseguimos os vestígios de um tempo por vir nas imagens do passado. 

Marcelo Brodsky procurou seus companheiros do colégio secundário para 

refazer a fotografia do grupo tomada fazia quase 30 anos. Muitos aceitaram 

voltar a posar e se dispuseram a que nos seus corpos e faces se pudessem ler 

as marcas que lhes imprimiram a história social e individual. Outros escolheram 

não se expor à comparação. Alguns já não estão e a ausência é ainda mais 

reveladora. O resultado foi a publicação do livro Buena Memoria, um ensaio que 

reúne aquela primeira foto (a de “primeiro ano sexta série, turno da tarde, 1967”) 

com as fotos mais recentes e textos que contam brevemente o ocurrido. 8 

Quando se olha a foto e esses adolescentes vestidos com o uniforme do colégio 

que se deixaram retratar já há tanto tempo, percorrem-se esses pequenos rostos 

buscando os sinais de suas venturas e fatalidades. Experimenta-se um balanço 

vertiginoso entre o ali e então da foto do secundário e  o aqui e agora das 

imagens mais atuais (esse aqui e agora que uma vez mais ficou distante e 

irremediavelmente convertido em passado inacessível. O ensaio desperta a 

obsessão de saber agora e um por um o que foi feito deles). 

 Recordar consiste em reter certos fragmentos da experiência e esquecer 

o resto. São mais os instantes que se perdem que os que podemos conservar. 

“Lo que se recuerda ha sido salvado de la nada. Lo que se olvida ha quedado 

abandonado” vii. É por isso que “la memoria entraña cierto acto de redención” viii. 

9 Se premia recordando, fazendo memorável; se castiga com o esquecimento. 

 A câmara fotográfica também “separa una serie de apariencias de la 

inevitable sucesión de apariencias posteriores y las mantiene intactas” ix. 10 

Confiamos em sua capacidade para resguardar os instantes que consideramos 

valiosos. “Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es 

                                            
7 Walter Benjamin, op. cit. 
8 Marcelo Brodsky, Buena Memoria, Buenos Aires, Editorial La Marca, 1997. 
9 John Berger, Mirar, Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 1998. 
10 John Berger, op. cit. 
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sacar fotografías” x, garante o protagonista de “Las Babas del Diablo”. 11 O nada 

é o esquecimento, a não identidade, o indiferenciado. 

 Às vezes a fotografia traz mais que o que podia ser esperado. Não 

somente registra fragmentos do mundo mas pode recolher “el gesto revelador, 

la expresión que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa pero que 

una imagen rígida destruye al seccionar el tiempo, si no elegimos la 

imperceptible fracción esencial” xi. 12 

 Os acontecimentos terminam, porém, as fotografias permanecem, 

embora com o passar do tempo não possamos assegurar se esses momentos 

foram significativos em si mesmos ou se se tornaram memoráveis por terem sido 

fotografados. 

 Mas a experiência da própria fugacidade nos impulsiona a fotografar 

nossas vidas e as de nossos entes queridos. Assim, vamos criando o universo 

de imagens que resistirão à queda. Fotografamos para recordar, para tornar a 

habitar esse lugar em que sabemos quem somos; para, de algum modo, poder 

regressar a nossa Ítaca. 

 John Berger compara a memória com a fotografia. Assinala que antes da 

invenção da câmara não existia nada que pudesse manter “intactas as 

aparências”. Essa função era cumprida somente pela memória dos homens. 

Estabelecida a semelhança entre memória e fotografia, aparecem as diferenças: 

“las fotografías no conservan en sí mismas significado alguno. Ofrecen unas 

apariencias privadas de su significado” xii. 13 

 Para significar, para dar um sentido, para explicar as relações, é 

necessária a narração, o encadeamento. Mas as fotografias são apenas 

instantes. Nelas, todo tempo se encontra obstruído. Susan Sontag garante que 

“las fotografías por sí solas son incapaces de explicar nada” xiii e que “en rigor 

nunca se comprende nada gracias a la fotografía” xiv. “Mediante la fotografía el 

                                            
11 Julio Cortázar, Las Armas Secretas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana Planeta, 1986, 
20ma. Edición. 
12 Julio Cortázar, op.cit. 
13 John Berger, Idem. 
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mundo se transforma en una serie de partículas inconexas e independientes” xv. 

14 

 Para Berger, o que Sontag descreve ocorre no uso público da fotografia, 

mas no uso privado o significado do instante é recuperado. 

 A fotografia pública oferece a quem a olha uma informação que é alheia 

à experiência; apresenta uma cena separada de seu contexto; em geral sem 

vínculo com o significado original do acontecimento. O instante prevalece sobre 

a continuidade. 

 Em troca, as fotografias privadas, especialmente as que integram o álbum 

familiar, são apreciadas e lidas em um contexto que é a continuação daquele de 

onde a câmara as tirou. Apesar do corte, da violência que o ato fotográfico 

implica, essas imagens permanecem unidas ao significado do que foram 

separadas. A continuidade prevalece sobre o instante. Nesses casos, “la 

fotografía contribuye a la memoria viva, no la suplanta” xvi. 15 A imagem evoca a 

lembrança do acontecimento familiar, sem substituí-lo. Aceita-se o corte 

essencial do ato fotográfico em benefício da memória. Até os mais reticentes em 

ser fotografados aceitam despojar-se para permanecer. 

 Nesse âmbito privado, as pessoas produzem suas próprias imagens e as 

controlam, as sujeitam, as podem significar. Quem tira as fotos são, 

praticamente, os mesmos que as contemplam e as valorizam. De certa forma, a 

violência do corte ficou temperada pela separação entre os contextos de 

produção, circulação e recepção. Mas retornará com todo rigor quando uma 

fotografia privada precisar abandonar esse âmbito primitivo para ingressar na 

cena pública. Essa mudança de contexto, em geral, não ocorre por escolha mas 

sim por necessidade. 

 A fotografia é empurrada, arrastada, separada da continuidade da 

memória viva dos membros do grupo para o mundo social de imagens 

fragmentadas, desconexas. A foto tomada em um ato escolar, o retrato de quinze 

anos, a expressão de um rosto numa boa noite, o gesto casual de uma tarde de 

                                            
14 Susan Sontag, Sobre la Fotografía, Barcelona, Editorial Edhasa, 1981. 
15 John Berger, Idem. 
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verão, se separam do relato familiar que os explica e lhes dá significado para 

cumprir outro papel, não o de evocar o acontecimento, mas sim o de reclamar 

pelo que foi, uma reclamação “indomável”, “que não se pode silenciar”. 16 A 

fotografia é apreciada como uma via eficaz para reclamar por uma pessoa 

particular, não anônima, como particular é o signo fotográfico: 

 Chamados à solidariedade, em que os pequenos rostos das pessoas 

perdidas se ampliam para encher a tela televisiva. Um paradeiro desconhecido 

e uma imagem tratando de sujeitar, de sustentar o fio que conduza ao encontro. 

 Pequenas fotos publicadas no jornal a cada aniversário do 

desaparecimento, acompanhadas pelas palavras dos familiares mais próximos 

que falam àquele que não está: “não te esquecemos …”, “nós te amamos …”, 

“por teu desaparecimento deverão responder …”, “neste dia em que te foste sem 

escolher …”; “tua família que te adora e sente tua falta …”; “te buscamos sempre 

e estás presente…”; “a tua querida memória”. Discurso desviado: lemos algo 

íntimo e destinado ao ausente mas posto propositalmente frente a nossos olhos. 

Uma dupla suposição toma forma: o desaparecido pode ler e o que lê pode 

desaparecer. 

 Avós e mães buscando a seus filhos e netos, iluminadas pelas fotos. Fotos 

usadas não para certificar que esses entes queridos existem ou existiram – para 

isso há o amor que não cessa – mas sim para que aquela imagem tomada antes 

da partida, do não procurado adeus, os atraia, volte a lhes convocar, confiando 

em que – como dizem os mitos – o que uma vez esteve unido, por impulso cego, 

persiga o reencontro. 

 Quando Barthes descreve a experiência de ser fotografado coloca em 

primeiro plano o fato de que o ato fotográfico elabora um duplo do objeto ou 

sujeito retratado. “La fotografía es el advenimiento de yo mismo como otro: una 

disociación ladina de la conciencia de identidad”. “Me fabrico instantáneamente 

otro cuerpo” xvii. 17 Então, essa imagem privada que, a partir de uma ruptura do 

cotidiano, deve se fazer visível na cena pública, será um desdobramento a 

                                            
16 Walter Benjamin, Idem. 
17 Roland Barthes, op. cit. 
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reparar, como também se busca remediar a separação ocorrida. Aparentemente 

no momento da perda as coordenadas espaço-temporais tinham corrido. O que 

falta está vivo mas em outra dimensão à qual é impossível ter acesso. 

 Mas a imagem segue unida ao referente. É seu vestígio e lhe pertence, 

sente sua falta, reclama-o. Por herança mítica, confia-se que a imagem ajudará 

a restabelecer a ordem alterada. A fotografia pode interceder, mediar, entre o 

mundo conhecido e familiar e o mundo desconhecido e estrangeiro em que foi 

jogado, com maior ou menor violência, o ente querido. 

 A figura do desaparecido é a daquele que está em  suspenso, em um 

tempo suspenso e em lugar em que a fronteira entre os vivos e os mortos, a luz 

e a sombra, seria incerta. Quase um espectro. Essa impressão tinham os que 

esperavam por Ulisses, que à medida que passavam os anos, se havia 

convertido em “un ser que nadie había visto ni escuchado, invisible, inaudible. 

Había desaparecido como si las Harpías se lo hubiesen llevado del mundo de 

los hombres” xviii. 18 

 Barthes chama spectrum ao que é fotografado, e descreve o momento em 

que se posa frente à objetiva como “una microexperiencia de la muerte (del 

paréntesis)”; “me convierto verdaderamente en espectro”; “la fotografía 

representa ese momento tan sutil en que no soy ni sujeto ni objeto, sino más bien 

un sujeto que se siente devenir objeto” xix. 19 

 Fora de contexto, as palavras de Barthes poderiam ser ditas por quem 

desaparece arrancado violentamente de seu entorno: “me despropian de mí 

mismo, hacen de mí, ferozmente, un objeto, me tienen a su merced, a su 

disposición” xx. 20 Quem é fotografado suporta a própria essência do 

desaparecimento: ser separado do tempo e do espaço, isolado, jogado para 

outro tempo e outro espaço. 

 Da mesma forma, o que aguarda nas fronteiras do conhecido também fica 

em suspenso. Não pode realizar nenhum ritual que comprometa a pessoa 

                                            
18 Walter Benjamin, Idem. 
19 Roland Barthes, Idem. 
20 Roland Barthes, Idem. 
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ausente. Penélope chega a pensar que havia sido preferível que Ulisses tivesse 

morrido em combate ou quando voltava com seus navios. “Entonces le 

hubiéramos erigido un túmulo con una lápida con su nombre. Así estaría siempre 

con nosotros. (…) Pero ha desaparecido del mundo, borrado, devorado, sin 

gloria” xxi, diz. 21 

 As ausências se multiplicam: ausência do ente querido, ausência do corpo 

referência, ausência de ritos que permitam a passagem a outro estado, ausência 

de momentos comuns entre os que estão e s que não estão. 

 Ao começar, dizíamos que a imagem nasceu do desejo de reter o instante 

em que o ser amado esteve presente, próximo, tangível. Mas e se existe o amor 

e não a cena compartilhada? Se a cena que se almeja, a cena da intimidade, da 

proximidade, nunca foi, mas sim existiu e existe a necessidade de construí-la 

simbolicamente? Se “El pensamiento insiste en/ traerte y devolverte/ a lo que 

nunca fuiste” xxii? 22 

 A imagem fotográfica confunde a verdade com o real, o real com o vivente. 

O que a imagem dá como certeza é o mesmo que vacila e se torna instável. Há 

um desequilíbrio temporal entre o objeto e sua imagem: “lo que veo 

efectivamente ha estado ahí y sin embargo jamás podría verificarlo 

verdaderamente” xxiii. 23 A foto nos empurra para o referente mas nunca podemos 

fazer coincidir a imagem com o objeto. “Esta distancia, que está en el núcleo de 

la fotografia, por reducida que sea siempre es un abismo. Todas las fuerzas de 

lo imaginario pueden alojarse allí” xxiv. 24 Altera-se a relação entre o real e a 

imagem. Quem olha pode sentir a vertigem de cair nessa fenda. Por que não 

recorrer a esse modo da alucinação? 

 Se o que toda imagem fotográfica mostra é inacessível, por que não 

extremar essa categoria? 

                                            
21 Jean-Pierre Vernant, op. cit. 
22 Fragmento do poema de Juan Gelman a seu filho Marcelo Ariel Gelman, publicado em Buena 
Memoria, de Marcelo Brodsky. 
23 Philippe Dubois, op. cit. 
24 Philippe Dubois, Idem 
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 Se toda fotografia mostra um impossível (diz Barthes: “Vejo os olhos que 

viram Napoleão”), por que não deslocar e estender a qualidade do impossível? 

 Se alguém recorda porque existe a foto, por que não inverter a operação 

e a partir de obter a foto começar a recordar? 

 Se a imagem nasceu para “aliviar una pena, suprir uma carência”, 25 por 

que não distrair a dor com uma imagem que tente unir o que está partido? 

 Se entender a foto como emanação do real no passado é considerar a 

fotografia “uma magia, não uma arte”, 26 por que não tentar fazer aparecer o 

maravilhoso? 

 “Agora podes ter a foto que sempre quiseste”, dizia o cartão com que 

Lucila Quieto oferecia seus serviços como fotógrafa. 27 Seu propósito era criar a 

imagem da cena ausente, impossível: os filhos de desaparecidos compartilhando 

hoje um tempo e um lugar com seus pais. Uma imagem íntima de uma intimidade 

inexistente. 

 Com fragmentos em si mesmos verdadeiros, construiu uma cena falsa se 

se a contrasta com o real, mas de uma certeza insuperável se o fundo sobre o 

qual se a expõe é o desejo. Gerou uma imagem em que “a garantia do ser é o 

afeto”. 28 A imagem produzida recebe os benefícios do noema da fotografia. A 

ela também, pelo fato de ser uma foto, refere-se, apesar do artificio que não se 

tenta ocultar, a afirmação implícita em qualquer imagem fotográfica: isto foi. 

 Em algum sentido, e inesperadamente, estamos frente a um versão 

transformada da história da filha do oleiro. Desta vez se projeta sobre a parede 

a luz e não a sombra do sujeito. No mito, no instante compartilhado e ante o 

adeus iminente se gerava a imagem. Agora, a existência está transbordada do 

adeus não querido e irreparável e gera a imagem para ter acesso à cena que 

                                            
25 Regis Debray, op. cit. 
26 Roland Barthes, Idem. 
27 Lucila Quieto é fotógrafa e integra a associação HIJOS. Seu pai foi sequestrado em 20 de 
agosto de 1976. 
28 Roland Barthes, Idem. 
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nunca existiu. A operação é inverter, antepor o efeito à causa, criar o referente 

por seu vestígio. 

 No lugar escolhido para a tomada, se projeta a imagem das pessoas 

desaparecidas que então iluminam essa cena em que pessoas densas, 

corpóreas, se dispõem a ser cortadas, suspensas, convertidas em imagens. O 

filho por amor ao ente que está ausente se oferece para ser arrancado e tornar-

se ele mesmo um fantasma. 

 Nessas fotos se vêem jovens que desde o 

passado “como os raios emanados de uma estrela” 

iluminam espaços em que outros jovens se deixam 

banhar por essa luz, tão desconhecida quanto 

familiar, que viaja atravessando o tempo. Vemos os 

que já não estão junto com os que sentem falta e 

buscam reconhecer-se, seguir a estirpe, a 

linhagem.  

 São imagens com duas margens. Naquela 

margem, uma mulher bonita com o cabelo liso e um 

colar de pérolas, parece usar um lenço, será seu 

casamento civil, a cerimônia de graduação na 

universidade?; nesta margem, um jovem repete 

alguma de suas características e alinha seu perfil 

com o dela.  

 Naquela margem, uma mulher sentada em 

uma cadeirinha de praia olha a câmara, tem uma 

menina no colo; nesta margem, uma garota faz 

coincidir seu lugar com o da menina.  

 Naquela margem, um brinde, um festejo. O 

que olha a câmara é quase um adolescente; nesta 

margem duas mulheres sorriem para ele, rodeiam-

no, integram-se à festa. Mas suas roupas destoam. 

Ali não faz calor nem são tão informais. 
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 Naquela margem, um homem com 

finos bigodes sai do automóvel. Está em 

mangas de camisa, leva abertos os botões, 

apenas se entrevê a nudez do torso. Nesta 

margem, uma jovem olha a câmara, enquanto 

se deixa manchar pela luz e as sombras da 

cena anterior. E então sua pele é como a de um filhote de pantera ferido.  

 Naquela margem, um rapaz está apoiado no televisor, segura nas mãos 

um boneco de pelúcia; nesta margem a dona do brinquedo? tem os mesmos 

olhos que ele. 

 Naquela margem, há uma brisa que 

desordena o cabelo de uma mulher e uma 

menina. Também há sol. Nesta margem, não. 

Uma jovem enche sua casa com o reflexo 

daquela outra luz.  

 Ali, alguém sorri, se vê formoso e seguro. Aqui, um jovem oculta seu rosto, 

se funde na sombra. 

 Duas margens e entre elas o rio que as separa e as une: o tempo reduzido 

a um espaço, a um limite instável. Limite que é intransponível, da mesma 

maneira que não se pode passar do outro lado do espelho. 

 A fotografia por definição é corte e separação. Lucila havia escrito a partir 

de uma foto que sem dúvida a comovia: “hay un punto en el que no puedo 

participar y lo que hace que esto suceda es el soporte que la contiene, el plano 

absolutamente inmóvil” xxv. Barthes também se rendia ante esta lei. “No puedo 

profundizar, horadar la Fotografía. Sólo puedo barrerla con la mirada como una 

superficie quieta” xxvi. 29 

                                            
29 Roland Barthes, Idem. 
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 Com esse trabalho, Lucila e outros filhos de desaparecidos conseguem 

integrar-se à superfície plana da foto. O plano imóvel que confunde os espaços 

confunde também o tempo. 

 Houve uma primeira tomada. 

São as imagens distantes das 

pessoas queridas e ausentes. 

Ocorreu depois o corte mais violento 

e real: o do desaparecimento forçado. 

Corte sobre corte. E depois, com 

estas fotografias, um ato de redenção: 

voltar a cortar, voltar a fotografar, 

como forma de unir.  

 É a mesma linguagem fotográfica o que permite a aparência de que estas 

duas margens se unam. No instante da tomada, todos os planos que estão frente 

ao objetivo se integram em um só. A nova foto recebe as diferentes 

luminosidades sem discriminar. 

 E se cada foto cria um novo tempo, o do instante suspenso para durar 

eternamente, desta vez o instante destinado a se perpetuar contém a mesma 

fissura temporal. O clique reúne o passado distante ao passado recente em um 

só tempo. 

 Quem olha estas imagens contempla a tarefa épica da fotografia, exigida 

ao sujeitar o que irremediavelmente se separa, e atrás dela, o gesto do fotógrafo, 

o desejo de reunir o impossível. O espectador está obrigado a incorporá-las a 

um contexto, a não desconhecer os fios da história. Estas fotografias estão 

rodeadas por um campo cego impossível de evitar que nomeia os ausentes, a 

violência exercida contra as vidas das pessoas, a ignorância do que poderia ter 

sido e não foi. 

 Apesar de que com o primeiro olhar se advirta a falsidade destas imagens, 

quem as vê se encontra movido a participar do desejo que as originou. Podemos 

nos aproximar da verdade que comunicam, uma verdade que não é referencial 

mas sim afetiva. Quem olha se sente movido a abraçar, a piedosamente conter 
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a pena original que adverte nas cenas, mas também comprova que não pode 

reter a areia do que foi. 

 Talvez estes jovens que posaram frente à câmara alentem o afã de que 

lhes suceda o mesmo que ao protagonista do conto de Cortázar, que haja um 

acaso que ponha a foto em movimento, que seja a vida que fique quieta, e que 

na imagem possam viver o que lhes foi negado. 30 

  

                                            
30 Julio Cortázar, Idem. 
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i “uma metonímia real, um prolongamento sublimado mas ainda físico de sua carne” (NT) 
ii “a técnica mais exata pode dar a seus produtos um valor mágico que uma imagem pintada já 
nunca possuirá para nós”(NT) 
iii “A foto é literalmente uma emanação do referente. De um corpo real, que se encontrava ali, 
saíram umas radiações que vêm impressionar a mim, que me encontro aqui (…); a foto do ser 
desaparecido vem impressionar-me como os raios emanados de uma estrela. Uma espécie de 
cordão umbilical une o corpo da coisa fotografada a meu olhar: a luz, ainda que impalpável, é 
aqui um meio carnal, uma pele que compartilho com aquele ou aquela que foram fotografados”. 
(NT) 
iv “os que comem lodo deixam de viver como homens, com a lembrança de seu passado e a 
consciência de quem são” (NT) 
v “Tanto nossa noção do real como a essência de nossa identidade individual dependem da 
memória. Não somos nada além de memória” (NT) 
vi “sente-se irresistivelmente forçado a encontrar o lugar não aparente no qual em uma 
determinada maneira de ser desse minuto que passou faz já tempo aninha-se hoje o futuro e tão 
eloqüentemente que, olhando para trás, poderemos descobri-lo” (NT) 
vii “O que se recorda foi salvo do nada. O que se esquece ficou abandonado” (NT) 
viii “A memória entranha certo ato de redenção” (NT) 
ix “separa uma série de aparências da inevitável sucessão de aparências posteriores e as 
mantém intactas” (NT) 
x “Entre as muitas maneiras de combater o nada, uma das melhores é tirar fotografías” (NT) 
xi “o gesto revelador, a expressão que tudo resume, a vida que o movimento acompanha mas 
que uma imagem rígida destrói ao seccionar o tempo, se não escolhemos a fração essencial 
imperceptível." (NT) 
xii “as fotografias não conservam em si mesmas nenhum significado. Oferecem aparências 
privadas de seu significado” (NT) 
xiii "as fotografias por si mesmas são incapazes de explicar coisa alguma" (NT) 
xiv "a rigor nunca se compreende nada graças à fotografia" (NT) 
xv “Mediante a fotografia o mundo se transforma em uma série de partículas desconexas e 
independentes” (NT) 
xvi “a fotografia contribui para a memória viva, não a suplanta” (NT) 
xvii A fotografia é o advento de eu mesmo como outro: uma dissociação ladina da consciência de 
identidade”. “Fabrico-me instantaneamente outro corpo”. (NT) 
xviii “um ser que ninguém havia visto nem escutado, invisível, inaudível. Havia desaparecido como 
se as Harpias o tivessem levado do mundo dos homens.” (NT) 
xix “uma microexperiência da morte (do parêntesis)”; “me converto verdadeiramente em espectro”; 
“a fotografia representa esse momento tão sutil em que não sou nem sujeito nem objeto, mas 
sim un sujeito que se sente tornar objeto.” (NT) 
xx “me desapropriam de mim mesmo, fazem de mim, ferozmente, um objeto, me têm à sua mercê, 
à sua disposição.” (NT) 
xxi Então haveríamos de ter lhe erigido um túmulo com uma lápide com seu nome. Assim estaria 
sempre conosco. (…) Mas desapareceu do mundo, apagado, devorado, sem glória.” (NT) 
xxii “O pensamento insiste em/ trair-te e devolver-te/ ao que nunca foste” (NT) 
xxiii “o que vejo efetivamente esteve ali e entretanto jamais poderia verificá-lo verdadeiramente.” 
(NT) 
xxiv Esta distância, que está no núcleo da fotografia, por reduzida que seja sempre é um abismo. 
Todas as forças do imaginário podem se alojar ali.” (NT) 
xxv “há um ponto em que não posso participar e o que faz com que isso ocorra é o suporte que a 
contém, o plano absolutamente imóvel.” (NT) 
xxvi Não posso aprofundar, honrar a Fotografía. Apenas posso varre-la com o olhar como uma 
superficie quieta.” (NT) 

                                            



A FOTOGRAFIA COM CÂMERAS PRECÁRIAS 

Alberto A. Monje 

 

 Fotografar com câmeras de 

tecnologia precária é a manifestação do 

abandono final da ilusão positivista de 

que o homem pode dominar a natureza 

e seus materiais mediante instrumentos 

cada vez mais complexos e sofisticados, 

os quais terminam por impor suas 

regras, ou melhor, as regras segundo as 

quais foram desenhados e que estabelecem limites, intangíveis porém rígidos, à 

liberdade de expressão do artista.  

 Ao tentar decifrar as características dessa prática deve-se postular a 

dupla condição das fotografias como ato e imagem. Como ato, na articulação da 

realidade, matéria- prima com a qual se construirá a obra, com a disposição 

intelectual e emocional do fotógrafo, origem do gesto que resgatará de uma vez 

e para sempre a impressão fugitiva, que em um mundo em constante mudança, 

oprimiu sua intenção simbólica. Como imagem, em seu caráter de vestígio, 

reprodução supostamente objetiva e exata da aparência dos objetos que 

enfrenta, manifestada pela resposta do material sensível em gradações de luz e 

sombra. 

 A decisão de utilizar esse tipo de câmera, geralmente desprovido de 

qualquer possibilidade de regulagem de exposição ou de foco, fundamenta-se 

na intenção do fotógrafo de deixar-se absorver pelo mundo, de se integrar em 

seu fluir, como um elemento mais do complexo emaranhado de impressões 

sensoriais, motoras e emocionais que o conformam, em vez de ocupar um lugar 

de observador privilegiado, asséptico e imparcial, frente a ele. 

 Expressa uma atitude que transcende a intenção do registro preciso da 

forma em direção à sensação que estas suscitam. A liberação da constrição que 
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o manejo do instrumento exige e da necessidade de representação fidedigna 

conduz a transformar o ato fotográfico em um equivalente da própria percepção, 

deixando emergir a imagem como manifestação espontânea, como uma 

superfície em que o inconsciente se projeta. 

 Em suma, como Bernard Plossu indica, essas câmeras modificam 

essencialmente a disposição para o acontecimento, onde já não é relevante a 

reprodução mimética mas sim a continuidade emocional, com todas as 

distorções que  esta supõe. 

 A irregular qualidade da objetiva faz com que as imagens que resultam 

sejam imprevisíveis e casuais. Os claro-escuros funcionam mais seguindo sua 

própria verdade que segundo as expectativas canônicas da fotografia clássica, 

ultrapassando a lógica do olhar imposta pela rotineira exposição a 

representações do mundo. A nitidez é apenas um acidente entre todas as 

possibilidades de planos sucessivos que se superpõem sem privilégios, 

aglutinando-se, onde a transparência e a sombra se invadem e rejeitam 

amalgamando-se em uma pasta que dá matéria à luz. Já se disse que o mistério 

da fotografia encontra-se nas densidades da sombra, no não revelado, mais 

precisamente nas ausências que essa sombra expressa,  fecunda de conteúdos 

plásticos. 

 É a imagem da realidade, mas já não petrificada, sólida e estável, e sim 

em seu caráter contingente, em permanente transição, comparável à imprecisa 

estrutura que a mente tem das recordações e dos sonhos, onde as coisas e os 

fatos perdem certeza e o raciocínio se subordina à primeira impressão, 

desterrando o sentido mas acentuando os significados. 

 O próprio fotógrafo se surpreende e descobre sua imagem somente 

quando está diante dela,  tornando-se autor e espectador ao mesmo tempo, 

dissipando a fútil questão de saber quem constrói o sentido, afirmando que 

unicamente a obra é decisiva e que um e outro existem nada mais que por ela. 

 Essas fotografias abrem portas a múltiplos enigmas a resolver, 

interrogantes que nada têm a ver com o intelecto, mas sim com o mistério 

primordial em que a arte encontra sua razão de ser. 



STUDIUM 20  99 

Sobre o fotógrafo 

 

 Roberto Guidotti nasceu em 1951 em Santo Tomé, Província de Santa Fé, 

onde vive. Seu trabalho tem como foco os aspectos humanos e sociais em seu 

entorno, dos quais aproxima-se com recursos despojados de grandes efeitos 

mas que apresentam imagens da intimidade. Autodidata, formou-se participando 

de oficinas e cursos específicos. 

 Realizou exposições em vários espaços na Argentina e no mundo, 

destacando-se: FotoGaleria do Teatro Gral. San Martín de Buenos Aires,  

Camera Club Linz de Austria, Galería Tina Modoti e Centro Cultural El Morro de 

La Habana, Cuba; Schneider Gallery Chicago, USA; Centro Cultural Jaime 

Savines, México.; Centro Cultural Quintana Roo, México. 

 Sua série “Interiores” é parte da Coleção de Mostras Itinerantes do Centro 

da Imagem do México, e tem obras de sua autoria em museus e coleções 

privadas, destacando-se: Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 

Argentina, Arts Institute of Chicago USA, The Museum of Fine Arts Houston USA 

y Schneider Gallery Chicago USA. 

 A fotografia com câmaras de poucos recursos encontra aficionados em 

todo o mundo e a câmara russa Holga é provavelmente a mais utilizada, 

principalmente por fazer fotos em formato 6x6 cm, por ter uma ótica de boa 

qualidade, e ser muito barata, pois é toda de plástico. Pela sua simplicidade 

construtiva, uma mecânica que permite alterações, faz os aficionados 

interferirem em sua mecânica, transformando-as até mesmo em pinhole, 

mudando o chassi para Polaroid, o sistema de disparo etc. 

 Roberto Guidotti utiliza uma Holga para realizar seus trabalhos e 

recentemente publicou o livro: “Roberto Guidotti – Fotografías 1986-1996”  ( 

guidotti@arnet.com.ar) 
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Interiores com câmera precária 

Roberto Guidotti 
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