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Editorial 

"A cidade-labirinto, no emaranhado de sua sinuosidade, se 

apresenta como um texto espesso, este é o terreno no qual opera a 

razão que o decifra. Ela segue as pegadas para descobrir o 

verdadeiro lugar da caça. O mesmo movimento é percorrido pelo 

saber detetivesco. Na verdade, “a figura do flâneur anuncia a do 

investigador” (Benjamin, 1986, p.574). Afinal os dois partilham o 

mesmo talento, revelar o que se esconde por detrás da realidade 

aparente“1. (Renato Ortiz) 

 

A edição da revista Studium 34 traz reflexões e produções para 

adentrar o imaginário pessoal de uma cidade cultivada pela literatura, 

pelo cinema, pelas artes, e presentificada na mente e nos corações 

de quem por ela se ilumina. Os colaboradores da atual edição foram 

instados a imergir na carga íntima que os liga à cidade de Paris, seja 

pela reativação da memória, seja por um lugar de encontro ou ainda 

pela necessidade de decifrar ou cifrar o imperceptível. O labirinto 

pessoal de cada um espessa a cidade e opera razões subjetivas e 

afetivas. 

Paula Cabral adentra a cidade a partir dos olhos de avenca da 

enigmática personagem Nadja, através do texto paradigmático de 

Breton, no qual Paris é percorrida pelo surrealismo, uma identidade; 

Susana Dobal, em devaneios etéreos, circula no entorno da 

cidade através da sua própria vida pessoal e íntima. À sua volta a 

cidade se constrói e acontece em uma grande narrativa poética entre 

imagem e texto; 

Luiz Eduardo Robinson Achutti redescobre o famoso Bar 

Bastide, rue de Lappe, em Paris. Ainda um lugar preservado desde 

quando era frequentado por uma população periférica. Ali apresenta 

um lugar de afeto no encontro com uma pessoa que admira, o seu 

                                                           
1 ORTIZ, Renato. Walter Benjamin e Paris - individualidade e trabalho intelectual. 

Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 12(1): 11-28, maio de 2000. 
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orientador de doutorado na França, Jean Arlaud, e lhe rende justa 

homenagem; 

Ronaldo Entler volta aos momentos anteriores à sua estadia em 

Paris, quando percebeu inicialmente a cidade por um método de 

aprendizagem da língua francesa no qual as imagens de Robert 

Doisneau apresentavam uma possível visão humanista ou mesmo, 

como diz o autor, um “projeto "civilizador”; 

Érico Elias apresenta uma série de fotomontagens nas quais o 

viajante e sua vivência são depois rearticulados em memórias visuais 

fragmentadas, um álbum de viagem diferenciado, à altura da cidade 

de Paris; 

Lygia Nery escreve uma crônica sobre sua experiência pessoal 

de vivência em Paris, e apresenta o inusitado itinerário de um 

negativo. Ao final, encontra na obra do artista russo Sergey Larenkov 

inspiração para indicar tempos distintos na mesma imagem pelos 

lugares que muitos pisaram e contemplaram. 

De minha parte, apresento uma produção fotográfica inspirada 

em algumas imagens de Eugène Atget – que marcaram meu 

imaginário da cidade – e em alguns fragmentos do livro “Passagens”, 

de Walter Benjamin. A vivência errática de deambulações no 

caminhar despretensioso me conduziram para a busca e o encontro 

com o banal, o (in)comum, o insólito, o projetivo e o onírico. 

A edição Studium Paris é uma homenagem à cidade e a sua 

condição inspiradora.  

Fernando de Tacca 

Editor 
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Nadja de Breton: a fotografia como expansão e 

alargamento das fronteiras entre imaginação e 

realidade  

Paula Cabral Tacca2 

 

 

Já sabemos que Breton, em sua mais misteriosa e conhecida 

obra literária, Nadja (1928), faz uso da fotografia e das imagens de 

maneira geral, como recurso literário que ora servem de ilustração às 

passagens textuais, ora complementam, questionam e aprofundam 

as significações e interpretações que o leitor pode realizar sobre elas, 

sobre as relações que o autor quer explorar e sobre Paris, a cidade 

mágica e surreal onde tudo se passa. 

Já sabemos também que a compreensão dessa literatura que 

leva a cabo os preceitos surrealistas, alavancados pelo manifesto 

bretoniano de 1924, será sempre indecifrável em sua totalidade, e 

talvez, por isso mesmo, seja o texto surrealista mais interessante que 

já se leu. A esfinge surrealista; e sua personagem, a grande pitonisa 

moderna. 

A imagem e a identidade de Nadja, essa mulher com alma 

errante e livre, que é transformada na imagem da loucura por 

assumir os riscos do viver em todas as suas intensidades, e por, sem 

dúvida, personificar o surrealismo tanto quanto a figura enigmática 

de Salvador Dalí (“El surrealismo soy yo”)3, é também o que Max 

Ernst chamaria de uma “identidade convulsiva”4. 

                                                           
2 Doutoranda em História da Arte, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 

Unicamp. 
3 Frase utilizada pelo pintor na época em que foi ‘expulso’ do movimento surrealista 

pelo ‘líder’ André Breton. 
4 Inspirando-se na frase de Breton, “A beleza será convulsiva, ou não será”, Max 

Ernst, dez anos depois, ampliando ainda mais o pensamento surrealista faz a 

afirmação “A identidade será convulsiva, ou não será”. 
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Atualmente, já se conhece que a personagem de Breton se 

inspira na figura de Léona Delcourt. Essa informação só veio à tona 

publicamente por ocasião da exposição La Révolution Surréaliste, que 

aconteceu em 2002 no Centre Georges Pompidou, em Paris. Nessa 

ocasião, o museu apresentou aos espectadores mais atentos 

documentos e registros, tais como notas de hotel em seu nome e 

anotações assinadas com seu pseudônimo: Nadja.  

Além disso, Hester Albach, escritor holandês, em 2009, 

publicou após longa investigação na França, o livro Léona: héroïne du 

surréalisme, onde reafirma a identidade da personagem bretoniana 

vinculada a Delcourt.  

Léona-Camille-Ghislaine Delcourt nasce em 23 de maio de 

1902, em Saint-André, na periferia de Lille. Dá à luz uma filha em 

1920 e deixando-a sob a guarda de seus pais, parte a Paris em 1923, 

onde passa a habitar diferentes hoteis, como o Sphinx-hôtel, próximo 

à Gare du Nord, o hôtel du Théâtre ou ainda o hôtel Becquerel, entre 

outros.  Trabalhou em diversos  lugares, entre bares e cabarés, e 

chegou a traficar cocaína. De fato, nunca se mantinha muito fixa em 

seus empregos e habitações.  

Por ocasião de alguns eventos dos quais participou com o grupo 

de surrealistas de Paris, André Breton apresentou Léona como a 

personagem do livro que vinha escrevendo: Nadja  (1928).  Delcourt 

foi internada em uma unidade manicomial em março de 1927 e 

morreu em um outro centro de tratamento em 1941, passando todo 

esse período em centros de internação.                        

A única imagem fotográfica que se refere à Nadja no livro 

homônimo de Breton mostra um recorte multiplicado quatro vezes, 

apresentado em colagem, dos olhos da mulher misteriosa, 

acompanhado da legenda que faz parte do texto descritivo de página 

anterior: “Seus olhos de avenca”5. 

 

                                                           
5 BRETON, 2007, p. 104. 
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imagem 1 

 

 

 

Parece-me clara a semelhança entre os olhares de Nadja e de 

Léona Delcourt. 

 

  

imagem 2 imagem 1 
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Mas também me parece evidente que a fotomontagem da 

personagem mítica não remete apenas a uma pessoa, mas a uma 

construção da ideia sobre o viver, sobre um princípio vital de 

apresentação e comportamento no mundo que Breton deseja 

apresentar ao seu leitor.  

Algo que o “dono” do movimento surrealista pregou e tentou 

exercer ao longo de toda a vida; um princípio que ele deve ter 

encontrado em sua forma mais elementar e natural na “loucura” de 

Delcourt, mas também no imaginário que criou de Blanche Derval6, 

personalidade artística admirada pelo escritor, tendo este assumido 

em seu livro a frustração e arrependimento por não ter criado 

espaços para “tentar descobrir a mulher real que ela era” (p. 52). 

 

 
 

imagem 3 imagem 1 

 

Ambos os olhos se confundem e se assemelham. 

 

                                                           
6 Atriz francesa, citada em texto e imagem fotográfica por Breton em seu livro, e 

que foi durante algum tempo uma hipótese levantada por pesquisadores da 

personagem Nadja, como a personificação do mito bretoniano. 
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imagem 4 

 

Complementam-se e espelham-se. Mas são antes de tudo, 

principalmente, os olhos do autor, os olhos do artista, os olhos de 

André Breton. 

O que quero dizer é que a imagem de Léona Delcourt e a 

descoberta de sua imagem fotográfica personificando Nadja importam 

menos do que o significado do uso da imagem de seus olhos na 

consagrada e intrigante obra literária de Breton. 

Como afirmara Barthes, em La chambre claire  (1980), o 

verdadeiro vínculo de um espectador com uma fotografia, assim 

como o significado da imagem, são dados muito mais pela lembrança 

e descrição, imbuída de sentimentos que conseguimos resgatar dessa 

imagem, e muito menos pela visão propriamente dita da mesma. 

Nesse sentido, Barthes afirma que apresentar uma imagem de 

profundo valor afetivo a um espectador exógeno a essa experiência 

emocional só pode de fato descontextualizar a fotografia de sua real 

importância assim como banalizar seu significado, que só poderá ser 

atribuído por uma subjetividade específica: a de quem se vincula com 

a imagem pelas vias do afeto. 

Portanto, se Breton apresentasse a integralidade da fotografia 

de Delcourt e se essa fotografia efetivamente lhe fosse cara, o que 
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nós, leitores, veríamos seria simplesmente um retrato, como tantos 

outros que vemos no livro. Não sentiríamos em tal retrato toda a 

potência da relação e dos sentidos que o autor desejou apontar em 

sua narrativa.  

Quando Breton, ao contrário, recorta a imagem e nos apresenta 

um olhar quadruplicado, está mais do que indicando apenas a relação 

entre eles. Está, além disso, escolhendo o que vai compartilhar da 

sua experiência e de sua afetividade, de acordo com a 

intencionalidade de conduzir seu leitor pelo labirinto parisiense criado 

por ele. 

O que interessa refletir então é justamente o uso que Breton 

faz em particular dessa fotografia em seu livro. Interessa pensar 

sobre essa escolha de apresentar um olhar. O olhar de Nadja. O olhar 

que é fotográfico. Uma fotografia que expande fronteiras e alarga 

limites entre criação e realidade. Que funde e confunde experiência 

poético-narrativa e experiência efetivo-concreta. Os olhos são os 

olhos de Delcourt, ou Nadja, a alma errante e louca, que vive dos 

encontros e experiências fortuitas. Mas aqueles olhos são também os 

olhos de Robert Desnos7, citado e apresentado no livro como aquele 

que “continua a ver o que não vejo, o que só vejo à medida em que 

ele me mostra” (p. 39), assim como de outros escritores, artistas e 

poetas surrealistas referenciados em Nadja (1928): Paul Éluard, De 

Chirico, Benjamin Péret, Louis Aragon, entre outros. 

Os olhos são essencialmente o olhar do surrealismo parisiense, 

de uma forma de ver, viver, se comportar e enfrentar o mundo, 

adequando-se e resistindo a ele.  

Os olhos são principalmente, como já dito, os olhos de André 

Breton, que deambulando por Paris, sozinho ou com sua 

companheira, experiencia e apresenta um modo de viver e de criar. E 

para isso, não há melhor cenário do que a capital de tudo o que há de 

mais poético no universo. O autor escolhe Paris porque vive ali, 

                                                           
7 Poeta surrealista francês. 
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porque encontra Delcourt e Blanche naquela territorialidade, assim 

como os vários artistas que de seu círculo e de suas viagens criativas 

fazem parte. Mas também porque a cidade permite, e mais, pede, 

que todo o modo de viver e de compreender a vida possa acontecer 

ali. Paris deseja de seus habitantes e transeuntes apaixonados que a 

explorem e a recriem o tempo todo. Seus recônditos e suas 

paisagens alimentam as almas sonhadoras e os olhares ávidos pela 

beleza convulsiva da vida e das gentes. 

É a cidade que pulsa o desejo de cercar-se da atmosfera 

mágica de todo o imaginário que sua concretude encantada desperta. 

É a cidade mais cheia de portais e cantos enfeitiçados a serem 

explorados pelos devaneios mais eloquentes. Nuvens de imaginação 

apaixonada recaem sobre la ville. Algumas dessas nuvens são 

tempestuosas, como a nuvem densa do surrealismo, como a nuvem 

densa de Breton, que transformam Paris no verdadeiro “país das 

maravilhas”, trazendo à tona todos os questionamentos essenciais 

que se escondem em seus cantos, com todos os valores morais 

questionados, explorando com corpo, olhos e alma todas as 

possibilidades de caminhos erráticos e intermitentes que a cidade 

propõe. 

E na criação de André Breton, que transita entre realidade e 

imaginário, a fotografia, junto com as palavras, ajuda o autor a abrir 

o seu mundo surrealista aos leitores. Aduz então, através do olhar de 

Nadja, a sua própria vida, junto com princípios de experiência de uma 

realidade que perpasse sonho, imaginação e mundo real. Esse olhar é 

o olhar do surrealismo, que é o olhar de um movimento artístico, mas 

é mais, e fundamentalmente, uma postura diante da vida e do 

mundo. 

Um “olhar de avenca” (p.102); frágil, delicado, é o que Breton 

nos apresenta: um olho que pertence aos espíritos modernos que se 

encontram em meio ao caos do mundo moderno.  
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Olho: por ser o órgão principal da percepção, o olho está 

estreitamente ligado ao simbolismo da luz, do sol e do espírito. 

Simboliza a visão espiritual, mas é também – como “espelho da 

alma” – instrumento da expressão psico-espiritual. (...) 

O budismo vê o terceiro olho como um símbolo da visão interior. (...) 

O olho aparece como o símbolo da onisciência. (...) 

(Lexicon, 1994, p. 148) 

 

Dentre muitas fotos é o olho e o olhar que se destacam: há o 

olho de quem fez a fotografia (que não é creditado na obra, mas sim, 

está ali!), de quem posou para a fotografia, de quem vê/lê a 

fotografia, de quem sente a fotografia. 

E o tempo todo o livro é cercado desses olhares, os olhares que 

vêm Paris, a Paris que nos olha em fotos: paisagens, lugares, 

personagens, objetos, desenhos e pinturas com os quais flertamos 

durante a leitura e que às vezes nos cegam ou embaçam a visão. 

Imagens que sobrevivem pelo fotográfico e que nos chegam através 

dele. 

Breton usa o olho e a fotografia para promover claro/escuro na 

visão de seu leitor, compartilhando conosco banalidades e densidades 

imagéticas que dançam a música surrealista e que são testemunhas 

de uma intensa experiência surreal entre a mulher e o autor-

personagem, que é ao mesmo tempo, a história do encontro com o 

próprio espelho e com as possibilidades do vir a ser. 

Em algum momento do livro, Nadja lembra-se de sua filha, que 

arrancava os olhos das bonecas para saber o que havia por trás 

deles. Não seria isso o que Breton queria? Não desejaria ele que nós, 

leitores, arrancássemos os olhos da boneca; e que tanto como ele, 

víssemos e sentíssemos o que há atrás dos olhos de avenca de 

Nadja? E que sentíssemos então a força que existe por trás da 

aparente fragilidade dos elementos oníricos, imaginários e da 

aspiração de liberdade, contidos em essência nos princípios de vida e 

de criação surrealistas? 
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Quem é Nadja já não tem tanta importância, porque de alma 

errante e livre, Nadja sou eu, somos nós. Nadja é a busca hedonista 

consciente. A busca por um mundo no qual tudo caiba: o que está 

fora, o que está dentro e o que está entre. 

Mas... o que há mesmo atrás dos olhos? E atrás da alma? E 

depois de Paris, o que é que há? 
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Andarilhagens parisienses, after Atget e Benjamin 

Fernando de Tacca8                  

 

Fotografar Paris não é uma tarefa fácil, ou talvez, seja até fácil 

demais. Motivos não faltam, esbarramos em monumentos, obras, 

arquitetura, jardins, etc, e desviamos das pessoas e da multidão nos 

pontos de encontro com o fotografável turístico. Fotografar Paris 

merece um ponto de vista, uma busca conceitual, um lugar incomum, 

merece uma experiência que não seja somente colocar uma câmera 

ou qualquer aparelho como biombo fenomenológico; implica uma 

vivência. 

Em 2011, visitei uma longa exposição de Eugène Atget (1856 - 

1927), em Madrid, organizada dentro da própria lógica de ordenação 

que lhe atribuiu o autor. Na exposição não faltaram algumas fotos 

que sempre demarcam sua obra realizada durante os 30 anos em 

Paris. Uma série em especial, intitulada por ele "A Arte da Antiga 

Paris", traz suas imagens,que podemos sempre ver republicadas ou 

encontráveis em qualquer busca, ou ainda em textos sobre o 

fotógrafo. Algumas destas imagens ficaram em minha memória desde 

o primeiro momento que conheci sua importância através de Walter 

Benjamin, e mesmo ainda sem conhecer Paris essas imagens foram 

formatando uma impressão sobre a cidade; uma Paris desconhecida 

para mim, portanto, que na época que Atget realizou suas fotografias 

também se mostrou uma cidade invisível. 

A outra inspiração imagética veio de fragmentos escolhidos do 

paradigmático livro “Passagens”, de Walter Benjamin, sobre Paris9. 

Alguns desses fragmentos, do autor ou de sua compilação, serão 

                                                           
8 Fernando de Tacca é fotógrafo e professor livre docente no Instituto de Artes da 

Unicamp. 
9 BENJAMIM, Walter. Passagens. Trad. de Irene Aron. Belo Horizonte/São Paulo: 

Editora da UFMG/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 
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referenciados como lugar de motivação e observação para a produção 

de séries fotográficas. 

Com essas imagens em memória, novamente revisitadas a todo 

o momento, e com os fragmentos escolhidos, me propus a flanar pela 

cidade à procura de outras imagens, e que pudessem me fazer visitar 

e ver Paris como um sujeito com alguma autonomia, na tentativa de 

evitar o contágio do olhar turista, do não parisiense, ou somente um 

sujeito em passagem. A ideia de flânerie de Benjamin como uma 

andarilhagem urbana, implicou em movimentos erráticos, e muitas 

vezes caóticos. Ao perambular pelas ruas com essas imagens 

mentais, vivificadas na experiência urbana, procurei ver lugares, 

situações, enquadramentos e outras questões que tais fotografias me 

motivavam a buscar na andarilhagem parisiense. As imagens de 

Atget foram norteadoras do caminho da flanagem.  De outro lado, 

penetrar no extenso volume do livro paradigmático “Passagens”, de 

Benjamin, também me fez procurar os fragmentos que poderiam 

impulsionar motivações e criações tangentes ao fotográfico. Alguns 

desses fragmentos, do próprio autor, ou de sua compilação, também 

motivaram a direção do olhar, o recorte, ou temáticas. 

 

“Para o perfeito flâneur... é um deleite imenso escolher como 

seu domicílio a multidão, o ondulante... Estar fora de casa e, no 

entanto, se sentir em casa em toda parte: ver o mundo, estar no 

centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos 

prazeres menores desses espíritos independentes, apaixonados, 

imparciais (!!), que a língua não pode definir senão toscamente. O 

observador é um príncipe que frui por toda parte o fato de estar 

incógnito... O apaixonado da vida universal entra na multidão como 

um em um imenso reservatório de eletricidade. Pode-se compará-lo 

também a um espelho tão imenso quanto essa multidão, a um 

caleidoscópio dotado de consciência que, a cada um dos seus 

movimentos, representa a vida múltipla e o encanto cambiante de 

todos os elementos da vida.” Baudelaire, L’Art Romantique, Paris, pp. 

64-65 ( “Le peintre de la vie moderne).  (M 14a, 2) 
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”Uma embriaguez apodera-se daqueles que, por um longo 

tempo, caminha a esmo pelas ruas...” (M 1,3) 

”Paris criou o tipo flâneur. Paisagem – é nisto que a cidade de 

fato se transforma para o flâneur...” (M 1, 4). 

                           

 

Mosaico 02_ Paris 

 

         

Certa fenomenologia de uma presentificação imagética de 

ordem caótica, indicou um caminhar sem rumo, instintivo nos 

reflexos, nos simulacros dos manequins, nas antigas passagens que 

ainda resistem, na presença do ferro arquitetônico, nos monumentos, 

na ausência, no vazio e no banal. Figuras irão se configurar na obra 

de Atget: são prostitutas, ambulantes, e muitas em situação 

fantasmagórica do tempo de exposição não instantânea. São os 

fantasmas em movimento da borrosidade fotográfica, tempo fugaz da 

incapacidade e da imprecisão técnica, sem rostos definidos, 

principalmente nos reflexos, que tanto fascinaram os surrealistas. O 

outro lado do fotográfico, um encontro do inconsciente ótico com o 

olhar de Atget; o próprio olhar maquínico sendo refém de 

intencionalidades humanas. Mas, o vazio em Atget, como presença 

onírica, é um lugar do espaço silencioso. As ruas, escadas, jardins, 

detalhes arquitetônicos, enfim, a cidade é um espetáculo para a 

ausência e o vazio, talvez também para o indizível.  
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A falta ou a carência de personagens invocam Benjamin a 

localizar uma estética do crime na frieza e neutralidade da imagem, e 

aponta para indicialidades investigativas. Atget é a única testemunha 

ocular da imagem especular. O filosófico vazio de suas imagens 

preenche de angústias a solidão urbana do moderno. Paris é 

metropolitana e dada já à presença do conceito de multitude, desde 

Baudelaire, quase 50 antes. O fotógrafo anula o espectro humano da 

figura, desconsidera sua importância e impregna o vazio e o banal na 

cartografia da cidade. As ruas poderão ser preenchidas pela ausência 

interior do observador, como reflexo de sua alma solitária na 

urbanidade, até mesmo procurando os culpados pelo crime. Mas, o 

criminoso é o fotógrafo, é ele que mata a figura e desaparece com o 

corpo; um crime perfeito. 

 

“Quem quiser saber o quanto estamos nos sentindo em casa 

nas vísceras, deve deixar a vertigem levá-lo pelas ruas, cuja 

escuridão tanto se assemelha ao colo de uma prostituta” (P 2, 2)  

                                                                                              

“A sensualidade dos nomes de ruas é certamente a única que 

os burgueses, se for preciso, ainda conseguem perceber. Pois o que 

sabemos nós da esquina de ruas, dos meios-fios, da arquitetura da 

calçada, nós que nunca sentimos o calor, a sujeira e as arestas das 

pedras sob os pés descalços, e que tampouco examinamos o desnível 

entre as largas lajotas para ver se elas poderiam nos servir de leito?” 

(P 1, 10). 
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Figura 01 

Eugène Atget:  

Rue des Ursins, 1923, Paris. 

 

Figura Tacca 01 (galeria 01_ruas) 

Fernando de Tacca:  

Fotos em um antiquário, Paris, 2012 

 

Talvez por situar, como na chamada fotografia contemporânea, 

uma tênue linha limiar entre o banal e o sublime, algumas das 

imagens de Atget ainda perduram na sua banalidade de lugares 

(in)comuns. O banal, como principio do olhar fotográfico de Atget, é 

uma forma de desbanalizá-lo no sentido filosófico; é dar visibilidade e 

captar luzes para aquilo que não tinha importância, mas fazia parte 

do todo e de seu ambiente. Atget indaga sobre o banal e sobre 

filosofa com fotografias.                  

Em uma visita à Bienal de Veneza em 201110, importunado pela 

banalidade fotográfica, e outras, realizei um ensaio fotográfico sem 

muita importância, sobre a vivência fotográfica e observacional de 

obras, e também não obras, chão, paredes, situações internas, 

banheiros, etc. A intenção seria induzir as pessoas para não 

distinguirem o que é a obra e o que não é. Assim, a fotografia ilude e 

desordena o espaço da legitimidade da obra de arte, banaliza-o na 

sua condição primeira de significação, transforma-a em mero índice e 

nada mais, pois não existe nenhuma outra abrangência do signo 

fotográfico, apenas o banal, o inconclusivo e o insólito, ou, quem 

                                                           
10 “Biennale di Venezia 2011: ensaio fotográfico sobre a obviedade banal e a 

dubiedade sutil”: 

 http://www.flickr.com/photos/30110072@N04/sets/72157627825683314/ 
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sabe, o caótico discurso artístico.  A linha fronteiriça entre o objeto de 

arte e sua representação torna-se o único lugar no qual ainda resta 

alguma legitimidade da obra, mesmo que tal seja somente um lugar 

comum. A fotografia, então, legitima o comum e banaliza aquilo que 

é eleito como arte. 

Assim posto, qual a importância de cestos quaisquer em um 

canto qualquer de Paris? Poderia nos dias de hoje estar como obra 

em algum canto qualquer de uma bienal, mas era somente um não 

lugar, sem significação, no qual o fotográfico iluminou, enquadrou, 

recortou, e transformou o banal no sublime, modificando o olhar do 

transeunte depois de ver a imagem; os cestos e os cantos nunca 

mais seriam os mesmos. O banal nunca mais é o mesmo depois de 

sua desbanalização. A partir da foto de Atget, saí em busca de cantos 

e não lugares, no encontro com a banalidade possível do (in)comum 

em Paris.  

 
 

Figura 02 

Eugène Atget: Fontaine du 

passage,6 rue des 

Guillemites,1911 

 

Galeria 02_Cantos 

 

Na presentificação imagética de Atget, encontramos ainda 

resquícios de temas infantis, como a sua série de fotos sobre 

carrosséis, com cavalos domesticados em eternos círculos opressivos. 

As lojas de antiguidades vendem esses resquícios aos pedaços, em 

fragmentos, ou com estruturas quase perfeitas. Uma infância perdida 

no tempo?  



Studium 34                                                        www.studium.iar.unicamp.br/34/ 

 

20 
 

Mas, nos surpreendemos com a engenharia do lazer ingênuo 

das crianças, personificado em muitos carrosséis antigos, ainda em 

perfeito funcionamento, coloridos, com seus cavalos em êxtase 

expressivo. As imagens dos cavalos domesticados são anacrônicas, 

com suas expressões de dor e de selvageria, de prisão e de rebeldia; 

são imagens barrocas da domesticação da natureza.  Entretanto, 

estão lá ainda as crianças a divertirem-se.   

                                   

 

Figura 03 

Eugène Atget: Le 

Cirque,1924 

 

 

Mosaico 01_Carrossel 

 

 

Na cidade invisível de Atget os planos de tomada de cenas, às 

margens do rio Sena, trazem um mundo desconhecido no nível 

abaixo da cidade das luzes, capital do século XIX, e apresentam um 

quase submundo dos passeios proletários. São lugares nos quais a 

burguesia observava de cima, e nunca pensou que poderiam ser 
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cenas da cidade imaginária que estava em construção pelas lentes de 

Atget. Os detalhes da arquitetura de pontes, com seus arcos de 

sustentação, são triunfantes de um olhar despossuído de poder. Atget 

articula o enquadramento e o ângulo de tomada sem a preocupação 

de estabelecer ou reafirmar o déjà vu, ou a imagem dominadora 

sobre a paisagem. Atget submete a paisagem ao seu estado natural, 

mesmo que fosse, então, imprópria como representação da cidade. 

 

 

Figura 03 

Eugène Atget: Charenton, 

vieux Moulin, Paris, 1915 

 

 

Galeria 03_Sena 

 

E para onde nos levam as escadas de Atget? Porque nesse 

momento escadas são importantes como marco fotográfico? Existem 

escadas proletárias, gastas pela multidão, e as escadas 

aristocráticas; algumas decadentes, em deterioração. A dicotomia 

supõe uma aparente contradição entre o público e o privado, entre a 

massa e a elite, talvez um corpo social em processo de 

conscientização de sua condição de classe, e outro na tentativa de 

manutenção de seus poderes e propriedades, mesmo com seus 

degraus desgastados pela perda de poder. O campo social da 

banalidade fotográfica das escadas presentifica ascensão e declínio, 

entre ascender e descender. São escadas solitárias e quase 

onipresentes nas suas múltiplas formas geometrizantes. Sejam 

longas ou curtas, de madeira ou pedra, largas ou estreitas, as 
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escadas nos levam para situações liminares, lugares de passagem, 

que evocam um recorte espaço-temporal. As escadas como marco 

fotográfico em Atget podem ser o acesso ao imaginário e ao 

inconsciente da cidade. 

 

 

Figura 05 

Eugène Atget: Passage des Eaux, 

Paris 1901 
 

 

Galeria 04_Escadas 
 

 

Atget fotografou muitos jardins e a estatuária parisiense, e na 

sua obra dedicou muitos olhares sobre um dos mais visitados espaços 

públicos, o Jardim de Luxemburgo: pontos de vistas sobre a presença 

humana e a ordenação suntuosa do espaço intermeado por obras e 

vegetação. De outro lado, também se ocupou de outros jardins 

abandonados e esculturas isoladas. Indicava a presença da ordem, 

pelo projeto dos jardins, ao mesmo tempo em que mirava para a 

ruína, ou para a possibilidade de tal. A importância da presença da 
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estatuária no espaço urbano de Paris pela lente de Atget implica em 

relacionar o espaço público com acesso ao olhar dos transeuntes em 

passagem cotidiana pelas obras, ou também nos seus momentos de 

lazer. A cidade de ruas vazias ao amanhecer, de lojas sedutoras e de 

passagens comerciais cobertas da chuva e das intempéries, também 

oferecia a proximidade com as obras tridimensionais, afinal os jardins 

eram lugares para descanso e contemplação. O ócio, para quem o 

podia, era um deslocamento de sentidos que os jardins com suas 

obras estavam à espera de seus frequentadores. 

 

“Na figura do dândi, Baudelaire procura encontrar para a 

ociosidade uma utilidade como aquela que o ócio tinha 

anteriormente. A vita contemplativa é representada e substituída por 

algo que se poderia chamar de vita contemptiva” 11 (m 1a, 2). 

 

“Por volta de 1830: “O quartier era cheio daqueles jardins que 

Hugo descreveu em ‘Ce qui se passait aux Feuillantines’12. O 

Luxemburgo, muito maior do que é hoje, era margeado diretamente 

pelas casas: cada proprietário tinha uma chave do jardim e podia 

passear ali a noite inteira” (l 1,10). 

 

 

Figura 09 

Eugène Atget:  

Jardin du Luxembourg , 

 1923-1925 

 

                                                           
11 Do lat.”contemptibílis”, adj. Desprezível. 
12 “O que aconteceu com Feuillantines por volta de 1.813”, poema de Victor Hugo. 
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Galeria 06_Estátuas 

 

 

Galeria Lomo 

01_Luxemburgo 

 

 

Nas estratégias para o encontro ou para a descoberta com o 

surreal, para além da fantasmagoria dos reflexos e do tempo não 

impresso na emulsão fotográfica, na borrosidade da figura, uma 

imagem única abre o universo do imponderável e do singular, ou 

aquilo que quase não vemos, mas quando vemos, nos deslumbra 

pela capacidade de montagem de significados superpostos de forma 

natural, ou quase natural. Ao sujeito atento aos processos 

conceituais, nos quais os arranjos dos objetos criam diálogos, uma 

simples e decadente vitrine abre um portal para o imaginário. Os 

elementos superpostos, em tênue equilíbrio, exigem do fotógrafo e 

do observador da imagem a procura pela possibilidade da 

significação. Fotógrafo, imagem e observador se encontram no 

campo amplo do simbólico; a montagem surrealista naturalizada. 
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Figura 06 

Eugène Atget:  

Fête duTrône,  

Paris 1925 

 

 
Galeria 05_Cadeiras 

 

 

As vitrines das lojas fotografadas por Atget são, muitas vezes, 

povoadas de manequins, simulacros do corpo humano em exposição 

como duplo, como cópia e como analogon, produzindo desejos e 

projeções na ordem emergente do consumo, colocando o corpo como 

suporte da moda em ascensão e à disposição do maior poder de 

aquisição das classes médias urbanas. Ao mesmo tempo, os reflexos 

criam uma atmosfera e um espaço expandido para o território do 

extracampo, um segundo duplo. 

 

“As engenhosas parisienses,... para divulgar mais facilmente 

sua moda, lançavam mão de uma reprodução especialmente atraente 

de suas novas criações, a saber, as bonecas manequins... Essas 

bonecas, que ainda tinham uma grande importância nos séculos XVII 

e XVIII, eram dadas às meninas como brinquedos, depois de terem 
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terminado sua função de figurinos da moda”. Karl Gröber, 

Kinderspielzeug aus alter Zeit, Berlim, 1927, pp 31-32.  (Z 1, 11). 

 

 

 

Figura 08 

Eugène Atget: Avenue des 

Gobelins, Paris, 1925 

 

Galeria 07_Manequins 

 

 

Um tema muito próximo aos manequins, ou bonecas, como se 

referiu Benjamin, são as fachadas de lojas, e na maioria delas com 

espelhamento para um duplo, ou seja, a realidade extracampo 

incorporada ao quadro; a cidade incorporada dentro da vitrine, como 

um ser único e singular. Muitas imagens distorcidas e disformes serão 

estranhas ao olhar fotográfico de então, o que chama a atenção dos 

surrealistas, pelo que depois Benjamin veio a chamar de inconsciente 

ótico, ou aquilo que se dá a ver somente pela imagem maquínica. O 

espelhamento é tema de um tópico de Benjamin, referindo-se 

principalmente às passagens comerciais, nas quais amplos espelhos 

criavam múltiplos mundos refletidos nas vitrines das lojas. 

 

“... Paris é a cidade dos espelhos. Asfalto das ruas, liso como 

um espelho, terraços envidraçados diante dos bistrôs. Uma fartura de 

vidros e espelhos nos cafés, para torná-los mais claros por dentro e 

conferir agradável amplidão a todos os minúsculos recintos e 
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compartimentos em que se subdividem os estabelecimentos 

parisienses... (R 1,3).  

...”Um olhar sobre a ambiguidade das passagens: sua riqueza 

de espelhos que aumenta os espaços de maneira fabulosa e dificulta 

a orientação. Ora, este mundo de espelhos pode ter múltiplos 

significados e até mesmo uma infinidade deles – permanecendo 

sempre ambíguo...” (R 2a, 3). 

 

 

 

Figura 10 

Eugène Atget: Rue de Petit Pont, 

Paris, 1913 

 

Galeria 08_Vitrines 

 

As passagens parisienses do século XIX são territórios de 

exaltação do consumo, da moda e de um novo status urbano. Lugar 

de passeio e de encontro, de mútuas visualizações, entre o ir e o vir, 

de trocas de olhares, com paradas para ver as vitrines, de possíveis 

compras, no desejo de comprar, ou também deslumbrar os 

espelhamentos e a amplitude dos significados dos múltiplos mundos 

em reflexos. Benjamin revela a decadência das passagens nas 

transformações de Paris no século XX, principalmente pela abertura 

do Boulevard Hausmann, destruindo a famosa Passage de l’Opéra. 

Diz Benjamin: “Tal como até há pouco esta estranha galeria, ainda 

hoje algumas passagens preservam sob uma luz ofuscante e em 
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recantos sombrios um passado que se tornou espaço.” 

(Benjamin:2006:902). Antigos ofícios, como sapatarias, guarda-

chuvas, bengalas e muletas pelos corredores, talvez um teatro, um 

restaurante, botões de colarinhos, uma provável loja que compra 

dentaduras de ouro, uma loja de enfeites para casamentos anunciada 

pelo “empoeirado véu de noiva”. Como uma “paisagem primeva de 

consumo”, as passagens, agora em decadência, aliam o vulgar e o 

luxo, com um atrevimento inescrupuloso; são como “imagens de 

sonhos mais confusos”. As passagens parecem ter se transformado 

em gabinetes de curiosidades da vida mundana e exótica. 

“Chamamos repetidamente a atenção”, diz o guia ilustrado de 

Paris de 1852, um retrato completo da cidade às margens do Sena e 

de seus arredores, “às passagens que desembocam nos boulevards 

internos. Estas passagens,uma recente invenção do luxo industrial, 

são galerias cobertas de vidro e com paredes revestidas de mármore, 

que atravessam quarteirões inteiros, cujos proprietários se uniram 

para esse tipo de especulação. Em ambos os lados dessas galerias, 

que recebem a luz do alto, alinham-se as lojas mais elegantes, de 

modo que uma passagem é uma cidade, um mundo em miniatura, 

onde o comprador encontrará tudo que precisar. Numa chuva 

repentina, são elas o refúgio para todos os que são pegos 

desprevenidos, garantido-lhes um passeio seguro, porém restrito, do 

qual também os comerciantes tiram suas vantagens”  (A 1,1) 

 

  

Mosaico 03_ Passage Prince Mosaico 04_ Passage Vivienne 
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Da pequena vila gaulesa, depois greco-romana, transforma-se 

na importante cidade medieval dos antecedentes parísios, e depois, 

Paris se moderniza nas transformações do Barão Haussmann e a 

abertura das grandes avenidas. Muitas camadas urbanas se 

formaram como palimpsesto nesse território marcado pelas curvas do 

rio Sena; Paris se tornou uma cidade monumento, até mesmo 

quando destruída pela força ficcional das imagens de Chris Marker. 

Em Paris, cruzamos com monumentos em qualquer esquina, de 

qualquer proporção, de muitas e variadas significações, ou então os 

avistamos de longe, o que facilita deslocamentos para qualquer um, 

sejam parisienses ou estrangeiros. Dentre todos, destacam-se dois: o 

Arco do Triunfo e a Torre Eiffel, marcando distintos momentos 

históricos. O primeiro, dentro da longa ocupação e tradição romana, 

erguendo-se o arco como lugar da glória, mesmo sendo 

cerimonialmente um espaço demarcador dos limites do poder militar, 

e o segundo, torna-se o monumento principal da Exposição Universal 

de 1889, um marco para a importância da França nesse século, 

coincidindo com os 100 anos da Revolução Francesa. Das 

glamourosas passagens comerciais do século XIX, ainda perduram 

poucas, algumas públicas, outras privadas, mas somente poucas 

ainda marcam o fausto da arquitetura, da luz e da materialidade, 

como a Passage Viviene.  

Por fim, optei em realizar uma abordagem já anteriormente 

feita em outros monumentos, ou seja, criar séries de 

(des)monumentalização através do simples ato fotográfico em criação 

fenomenológica ou processo de presentificação, no sentido filosófico 

de tornar-se possível e presente pela imagem,  apagando assim, 

qualquer resquício de engrandecimento e glorificação, sobrepondo 

suas próprias imagens, e desaparecendo com os monumentos em 

palimpsestos ou camadas de sua própria luz.  
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Galeria Lomo 02_viviene 

 

 

“O triunfo foi uma instituição do Estado romano e tinha como 

pressuposto a posse do imperium militar, isto é, do direito de 

comando de guerra, que se extinguia no dia da cerimônia do triunfo... 

Dentre as diversas precondições, às quais estava associado o direito 

do triunfo, a mais premente era a que estabelecia que a zona 

limítrofe da cidade... não seria ultrapassada antecipadamente. Do 

contrário, o general perderia os direitos aos auspícios de guerra, 

válidos apenas nas campanhas no exterior, e com isso o direito ao 

triunfo. Qualquer mácula e qualquer culpa pela guerra assassina 

(será que originalmente também o perigo proveniente dos espíritos 

dos inimigos mortos?) foram retirados do general e do exército, 

permanecendo...fora da porta sagrada... A partir desta concepção fica 

claro... que a porta triumphalis não foi de forma alguma um 

monumento para a glorificação do triunfo.” Ferdinand Noack, Triumph 

und Triumphbogen (Conferências da Biblioteca Warburg, vol. V), 

Leipzig, 1928, pp 150-151 e 154. (C 7, 4). 
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Galeria Lomo 03_ Arco do Triunfo 

 

 

“... nós vimos, escritores, pintores, escultores, arquitetos, 

protestar... em nome da arte e da história francesas, ameaçadas – 

contra a edificação, em pleno coração de nossa capital, - da inútil e 

monstruosa Torre Eiffel...que esmaga com seu volume bárbaro a 

Notre-Dame, a Sainte-Chapelle, a Torre Saint-Jacques, todos os 

nossos monumentos humilhados, todas nossas arquiteturas 

diminuídas!” Cit. Louis Chéronnet, “Les trois grand-mères de 

l’exposition” (Vendredi, 30 de abril, 1937).   (F 8,2) (Página 205).                                                                                                             

“...Originalmente saudada por um protesto unânime, ela 

continuou sendo bastante feia, mas foi útil ao estudo da telegrafia 

sem fio... Disseram que essa Exposição havia marcado o triunfo da 

construção em ferro. Seria mais justo dizer que marcou sua falência.” 

Dubech e D’Espezel, Histoire de Paris, Paris, pp. 461-462. (F 4a, 4). 

                                                                                                         

“A Torre Eiffel: ‘É significativo que a mais famosa construção 

da época, não obstante seu gigantismo... tenha a aparência de um 

bibelô, o que... advém do fato de que a sensibilidade artística 

subalterna da época só conseguia pensar em termos do espírito de 

gênero e da técnica de filigrana.’ Egon Friedell, Kulturgeschichte de 

Neuzeit, III, Munique, 1931, p. 363. (F 5a, 7). 
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Galeria Lomo 04_ Torre Eiffel 
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Ecos parisienses 

Susana Dobal13 
 

 

Os ecos de Paris referem-se menos aos rastros que toda cidade 

pode deixar em cada um do que à redescoberta de vestígios. Naquela 

cidade, há uma sensação difusa de reconhecimento de algo já vivido 

anteriormente, algo ao mesmo tempo estranho e familiar. A 

estranheza se explica quando, eventualmente, a lembrança se torna 

menos difusa, revelando que a vivência anterior da cidade pode ter 

sido apenas pelos olhos de outros – de um pintor, um escritor, um 

poeta, um fotógrafo, um cineasta, um amigo. O redemoinho de 

gente, personagens, cenas, cidades e tempos diversos, tempo 

confuso da memória de coisas vividas, impregnada pela memória de 

coisas lidas, ouvidas, vistas volteia em torno do âmago onde o antes 

e o depois confundem-se. As imagens a seguir são fotografias girando 

nesse redemoinho. 

  

                                                           
13 Susana Dobal (sudobal@gmail.com) é fotógrafa e professora na Universidade 

de Brasília.  Fez mestrado em fotografia (International Center of 

Photography/New York University) doutorado em História da Arte (CUNY/GC), 

pós-doc na Université Paris 8. Participou de mais de trinta exposições em 

Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, New York, Madrid, Buenos Aires e Nice. 

Publicou artigos sobre fotografia, cinema, arte e o livro Peter Greenaway and 

the Baroque: writing puzzles with images (Berlin, LAP, 2010). Artigos mais 

recentes (2012) “Sete sintomas de transformação da fotografia documental” 

(Revista Ícone (UFPE) - www.icone-

ppgcom.com.br/index.php/icone/article/view/186) e “Tempo fotográfico e tempo 

cinematográfico: reciprocidades” (Revista Laika (USP) - 

http://www.revistalaika.org/tempo-fotografico-e-tempo-cinematografico-

reciprocidades). Desenvolve um blog dedicado a narrativas fotográficas: 

fotoescritas.blogspot.com 

mailto:sudobal@gmail.com
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Não era um hipopótamo galopante 

atravessando a planície branca levando 

o Brás Cubas de Machado de Assis até a 

origem dos tempos. Não, era uma vez 

muitos anos depois. Também não era o 

trem que levava de New York a Chicago, 

onde primeiro se deu o reconhecimento 

daquelas paisagens brancas apressadas. 

Não, era uma vez ainda muitos anos 

depois. Não era o delírio de Brás Cubas 

atravessando os campos cobertos de 

neve e o turbilhão dos séculos, 

enquanto Pandora lhe dizia: “Grande 

lascivo, espera-te a voluptuosidade do 

nada.” Mas poderia ser Pandora 

sussurrando para o Proust daquelas 

páginas no trem indo para Paris: 

“Grande lascivo, espera-te a 

voluptuosidade das espirais do tempo.” 

 

Este poderia ser um ensaio fotográfico 

sobre o tempo e o nada. 

 

 

Porém, é mais sobre campos amarelos, 

 

 

bucólicas paisagens, 
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a vontade vã de retê-las 

 

 

e a constatação de que só é possível 

reconhecer ecos, como quem colorisse 

as figurinhas dos estimados 

personagens do desenho animado. 

 

Havia ainda um clamor disperso e bem 

concreto já que o jornal contava que um 

blogueur estava preso há onze meses 

por criticar o governo vietnamita; 

 

 

animais morriam por causa de uma 

misteriosa alga verde; 
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uma crise anunciava uma nova ordem 

do mundo; 

 

 

e no dia da pátria, o Brasil aparecia com 

o título de maior consumidor mundial de 

crack. Mas esses fragmentos 

embaralhados não faziam parte de um 

sonho nefasto. 

 

 

Tão rápido ia o trem no delírio do Brás 

Cubas,  

 

 

que mal se percebia a passagem dos 

séculos. 
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Semi-adormecidos no trem, em 

velocidade estonteante, 

 

 

passageiros atravessavam paisagens 

imersos em seus labirintos particulares. 

 

Corpos estáticos, mentes distantes, 

Paris ia assim se aproximando 

 

nas exposições pré-vistas  
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para depois, serem revistas em novo 

ritual de corpo parado diante da 

imagem, com um certo ar de déjà-vu ; 

 

 

como se tudo fizesse parte de um sonho 

confuso, 

 

 

e estar acordado em Paris parecesse 

com estar dormindo no trem. 

 

 

Poderiam ser as esculturas de Richard 

Serra vistas na biblioteca do Centre 

Georges Pompidou, mas era uma 

passagem por corredores 

claustrofóbicos e maleáveis que ao final 

conduziriam a um espaço circular; 
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não sem antes atravessar antigas 

passagens parisienses,  

 

 

ou um futurístico tubo de metal e vidro, 

suspenso sobre a cidade. 

 

 

Em um escritório doméstico, alguém 

trabalha de frente para Paris. Ali, não 

há uma pedra filosofal detentora de 

preciosos segredos, mas uma forma 

oval paira sobre a bancada da janela e 

dá um toque enigmático ao cenário. 

 
 

Lá fora, a roda gigante gira dia e noite 

sob o olhar atento de quem recolhe 

memórias. 
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O domingo paira sobre o Jardin des 

Tuileries. 

 

 

Em outro escritório doméstico, elefantes 

flutuam; 

 

 

as dinâmicas colunas de Daniel Buren, 

no Palais Royal, são também um convite 

ao movimento. 

 

 

Marguerite Duras ainda espia da 

poltrona do avião, sussurrando suas 

histórias em francês. 
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No túmulo dela, no Cemitério 

Montparnasse, havia flores vermelhas. 

 

 

Clamor do vermelho reencontrado 

lembra que o mundo está acordado e 

vivo: criatura de um mundo distante 

observa o interior recôndito, ladeada de 

cortina e flores vermelhas na varanda 

em frente. A qualquer momento, vai 

irromper na janela o fugitivo de Dez e 

meia de uma noite de verão. 
 

Súbita aparição brasileira na vitrine da 

livraria na Rue de Rivoli – enfim, nem 

futebol nem fio dental para representar 

o Brasil. 

 

O quadril da senhorita desnuda foi 

estrategicamente colocado de frente 

para o turista que desce pelo corredor 

aveludado do hotel, rangendo os antigos 

degraus de madeira cobertos com um 

tapete vermelho puído. 
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No Louvre, esse é também um apelo 

admissível, examinado ali com 

curiosidade. 

 

Logo ao lado, a tarde do centauro é 

mais solitária. Sua metade animal é 

talvez explícita demais para atrair os 

olhares, mas algo moveu os romanos a 

fazerem essa e outras réplicas de um 

original grego. Eros brinca no dorso do 

angustiado personagem. Mallarmé 

entendeu a natureza dessa angústia e 

descreveu a tarde de um fauno 

embriagado de sono, desejo, música e 

sensações. Debussy fez ecoar Mallarmé 

em uma resposta ao seu poema sob a 

forma de um prelúdio para orquestra. 

Nijinski coreografou um ballet baseado 

no prelúdio de Debussy, que estreou no 

Teatro Châtelet, em Paris. Teria 

Mallarmé visto essa escultura de um ser 

metade humano e metade animal, 

atormentado pelo amor do cupido no 

seu dorso? A escultura foi comprada 

pelo Louvre em 1807. Mallarmé 

escreveu o poema L'après-midi d'un 

faune entre 1865 e 1876. Com ou sem 

um elo perdido, eis aqui uma criatura 

longe do seu território bucólico, mas 

perto dos seus ecos. Assim isolado, ele 

lembra que Mallarmé deleitou-se em 

descrever a beleza e a indiferença das 

ninfas, mas a tarde era do fauno. Ei-lo  

repentinamente reencontrado e ainda 

amargando a indiferença ao redor.  
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Enquanto isso, o autor de A Cantora 

Careca e de Rinoceronte repousa no 

Cemitério Montparnasse. Ionesco: 

lembrança vívida de uma leitura 

dramática e da maneira como ele 

detectava uma ordem absurda na 

desordem do mundo. 

 

Elogio da paciência, da preguiça e do 

tédio – esses são alguns dos títulos 

entrevistos nas capas de livros e nas 

manchetes dos suplementos literários, 

em meio ao frisson urbano. Fazem parte 

da paisagem parisiense personagens 

sentados em cafés, contemplando o 

mundo frenético ao redor. 
 

Na Igreja Saint-Germain L'Auxerrois, 

alguém pede a intervenção de um santo 

para salvar um mundo aparentemente 

tão desordenado quanto o fim do 

império romano. 

 

Ainda assim, dorme-se no Jardin du 

Ranelagh. 
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E na Rue du Cardinal Lemoine, flutua-

se. 

 

O cenário poderia ser em Versailles, em 

uma cena de O ano passado em 

Marienbad, de Alain Resnais, onde um 

personagem procurava desvendar um 

passado talvez jamais ocorrido. Mas era 

apenas uma tarde nublada no pátio do 

Louvre. 

 

Este poderia ser James Dean, com as 

mãos no bolso em Times Square, mas 

era só um anônimo no Boulevard du 

Palais. 

 

Esta poderia ser uma manhã de um 

domingo norte-americano, em um 

quadro do Edward Hopper, acrescido de 

um ingrediente erótico e inusitado, mas 

era só o reflexo da fila para entrar na 

exposição na Pinacoteca de Paris. 
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Este poderia ser o local onde Yves Klein 

teria cumprido o ritual de jogar na água 

metade do ouro recebido como 

pagamento da sua zona imaterial de 

sensibilidade pictórica, mas era só mais 

um ano do Paris Plage à beira do 

mesmo Rio Sena. 

 

Esta poderia ser a mãe de Norman 

Bates no final do filme Psicose, do Alfred 

Hitchcock, mas era Marie Antoinette na 

Conciergerie, aguardando o 

cumprimento da sua sentença de morte. 

 

Este poderia ser um sono profundo com 

um livro aberto e a Notre Dame ao 

fundo, mas eram os sonhos alheios em 

uma tarde fria no interior do Centre 

Georges Pompidou. 

 

Difícil, em Paris, é simplesmente estar, 

como quem apenas ameniza o calor 

esfriando os pés na água fria em volta 

da pirâmide do Louvre. 
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Mãos infantis, durante a cavalgada no 

Jardin du  Ranelagh,  tocam com 

curiosidade a outra criatura, para 

conferir aquela exótica existência. 

 

Em Paris, toca-se o mundo de olhos 

fechados, como quem procura não 

apenas sensações, mas também os seus 

inevitáveis ecos. 

 

Era domingo na Cour d'honneur du 

Palais Royal. Havia pressa para ir 

embora porque Ingmar Bergman tinha 

morrido no dia anterior e as bancas, 

com os jornais remoendo a triste 

notícia, podiam fechar. 

 

No Louvre, alguém fotografava a fusão 

da sua história com a história do 

museu. 
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Do lado de fora, uma pirâmide 

contemporânea estava incrustada no 

antigo cenário do Palácio do Louvre. 

Cidadãos sonolentos estiravam-se na 

grama ao redor. 

 

A forma arredondada permanecia sobre 

a bancada da janela parisiense com a 

força de uma alegórica natureza-morta: 

enquanto a cidade arde ao longe, a 

pedra-ovo jaz, circularmente. 

 

Degraus espiralados da Sainte Chapelle 

conduzem para dentro das espirais do 

tempo de Richard Serra. 

 

Entre passos e uma forma circular, 

alguém fotografa a exposição de arte 

indiana, no Centre Georges Pompidou. 

 



Studium 34                                                        www.studium.iar.unicamp.br/34/ 

 

48 
 

No Louvre, vulto passa navegando no 

celular enquanto na vitrine jaz, imóvel, 

a nau dos tempos. 

 

Lá fora, Paris vai se afastando, sem 

jamais sair do lugar. 
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Bar Bastide, duro na queda 

Luiz Eduardo Robinson Achutti 

 

Antes de começar este artigo visual, que trata de um pequeno 

detalhe em meio a uma cidade imensa do ponto de vista cultural e 

histórico, Paris, gostaria de dizer que o faço em homenagem ao 

cineasta/antropólogo Jean Arlaud, meu orientador de doutorado e 

amigo, daqueles que sabem escutar as pessoas, tenham elas a 

“estatura” acadêmica que tiverem. 

Dez anos passados da defesa do doutorado, volto a Paris, dessa 

vez para poucos dias, sem compromissos com pesquisa, dessa vez 

sem filhos e com Kátia, companheira com a qual reinventei, há cinco 

anos, meus sonhos de sonhar acordado. 

Por todos os lados, flanar foi nossa norma, em cumplicidade 

com Baudelaire e em reconhecimento a Benjamin, com mais 

intensidade no 11º arrondissement onde estávamos alojados. Se 

nossa perspectiva fosse um trabalho de pesquisa, o que não deixou 

de ser na prática, estaríamos imbuídos do espírito e método da 

L'Observation flottante de Colétte Petonnet, entnógrafa muito citada 

e querida por Arlaud. 

O 11º arrondissement de Paris é muito 

conhecido e citado em função da Place de La 

Bastille, símbolo mor da Revolução Francesa 

em decorrência do ataque do povo a uma 

fortaleza transformada em prisão; que mais 

tarde deu lugar a um obelisco. Praça que até 

hoje segue como ícone das lutas por 

liberdade e democracia. Não é à toa que de 

lá saem ou chegam as inúmeras passeatas 
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que marcam a história recente de Paris. Também lá, ocorre o 

tradicional baile do 19 de julho todos os anos. Um bairro antes 

popular, que com o tempo, e passando por modificações, se 

sofisticou; sobretudo, depois da construção da Ópera da Bastilha, 

inaugurada no ano de 1989. 

Muito perto dali, há uma ou duas quadras apenas, um flâneur 

poderá encontrar a rue de Lappe, também histórica. Ela data do ano 

de 1652, o nome se deve ao proprietário Gérard de Lappe, que por lá 

mantinha um grande jardim. 

Na metade do século XIX, 

ao longo da estreita rue de 

Lappe, estavam instalados 

pequenos comércios de 

ferragens, instrumentos para 

marcenaria e os chamados 

Cafés-charbon, pequenos cafés 

aonde os pobres abasteciam-se de vinho, café e carvão. Com o 

passar do tempo, a rua recebeu também os ares do ambiente festivo 

que caracterizaria a Praça da Bastilha. Os comércios populares foram 

se transformando em locais para se beber e dançar, em casas de 

baile populares, também frequentadas por bandidos, drogados e 

delinquentes de toda ordem, entre eles os famosos apaches – jovens 

que atormentavam a polícia parisiense com seus roubos e assaltos. 

A população do bairro era composta de imigrantes: italianos e 

pessoas vindas também de Auvergne, região onde começou a história 

da França.  

Foi lá, nesta rua, que pelos idos de 1880 começaram os 

primeiros bals mussett, nos quais os populares encontravam-se para 

dançar um ritmo histórico e até hoje característico da cultura 

francesa. 



Studium 34                                                        www.studium.iar.unicamp.br/34/ 

 

51 
 

Por volta de 1930, já existiam na rue de Lappe dezessete 

lugares para dançar, entre os quais Le Chalet, La Boule Rouge, Les 

Barreaux Verts, Le Bal Chambon e La Bastoche, onde se começou a 

dançar La Java, uma espécie de valsa dos pobres que se espraiou por 

toda Paris. Este local ainda existe, e em 2011 comemorou a marca 

dos cinco milhões de frequentadores. 

Com a construção da Ópera da Bastilha, porém, o bairro foi se 

tornando chique, de vanguarda, havendo poucas casas de dança com 

“leões de chácara” na porta e muitos bares sofisticados, lindamente 

decorados. Os velhos habitantes foram morrendo, os apartamentos 

sendo valorizados. Hoje a rue de Lappe é uma verdadeira pista onde 

desfilam jovens elegantes, muitos de classe média. 

Lá, ainda resta o Bar Bastide, que como o próprio nome diz, é 

uma espécie de bastião contra o tempo fácil-acelerado-inflacionado. 

Um bar mantido por três imigrantes argelinos, e que não mudou nada 

nos últimos 40, 50 anos.  

Meu amigo Arlaud já estava doente. Nos últimos dias da nossa 

viagem, no final de 2011, por lá passamos, Kátia e eu, como se 

Colette Petonnet nos tivesse levado pela mão. Entramos no Bar 

Bastide, número 18, rue de Lappe. O 

único bar que permaneceu no tempo, 

nos tempos velozes e volúveis dos 

dias de hoje. As paredes ainda 

ostentam fotografias de uma 

exposição dos anos 60, com fotos 

feitas no próprio bar. Se 

estivéssemos juntos com Arlaud, imagino a riqueza profunda de 

significados que ele traduziria na sua forma de interpretar e falar, 

conhecedor da Argélia que era, já lá trabalhou como professor de 

escola primária.  Tentei aqui registrar a experiência, um pouco no 
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espírito do seu filme “Ici y’a pas la guerre”, sobre o 18º 

arrondissement de Paris, da maneira como construiu uma narração 

em off lendo uma carta enviada a um amigo Cabile que partiu, dando 

conta das modificações, demolições, novas edificações e mudanças 

na sociabilidade ocorridas no seu bairro. 

Nada mais é possível, resta a memória e as fotos, que também 

são memória. 
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G. Mauger e Robert Doisneau: a invenção de Paris 

Ronaldo Entler 

 

Em 1995, comecei a me preparar para uma temporada de 

pesquisa em Paris.  A primeira providência, e que exigiria algum 

tempo, era dar conta do idioma. Minha primeira professora foi 

indicada por um funcionário da conceituada Livraria Francesa da Rua 

Barão de Itapetininga, em São Paulo, onde eu comprava de tempos 

em tempos algum novo volume da coleção Photo Poche. Foi assim 

que cheguei a Mme. Sophie, uma franco-russa de oitenta e poucos 

anos, que adotava como tradicional método o Cours de Langue et de 

Civilization Françaises, de G. Mauger. Apoiada por esse autor, Mme. 

Sophie reforçava meus planos de viagem exaltando Paris como 

capital cultural do mundo.  

Ao longo de seu Curso, Mauger nos apresenta a França por 

meio de comentários, desenhos e fotografias, algumas delas de 

autoria de Robert Doisneau que, naquele momento, já era 

responsável pelo meu imaginário em torno de Paris. Por sua vez, 

apoiada por Mauger e Doisneau, Mme. Sophie revivia uma cidade 

intensamente romântica. Fazia isso por meio de dinâmicas um tanto 

performáticas, que incluía música, objetos, peças de vestuário e 

fotografias de sua juventude.  

Descobri depois que se tratava de algo mais do que nostalgia. 

Ao longo de um semestre, Mme. Sophie passou a esquecer cada vez 

mais o meu nome, o programa das aulas e até mesmo a razão de 

minha presença ali. O Alzheimer foi consumindo sua memória 

recente, deixando apenas imagens soltas de sua juventude naquela 

cidade. As aulas duraram mais algumas semanas, até que alguém da 
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família me ligasse informando que Mme. Sophie não estaria mais 

disponível. 

 

A civilização parisiense 

Paris é uma cidade planejada. Foi posta abaixo e reconstruída 

pelo prefeito Georges-Eugène Haussmann, entre os anos de 1850 e 

1870, segundo uma concepção de modernidade que incluía todo um 

projeto de visibilidade. De um lado, era preciso melhorar a assepsia e 

a vigilância das ruas, já que suas antigas vielas estreitas e curvas 

facilitavam aglomerações nocivas à ordem social, a exemplo do que 

foram as barricadas na Revolução de 1848. De outro, a burguesia em 

ascensão necessitava de um espaço mais amplo para desfilar seu 

ócio, onde pudesse exercitar a disponibilidade curiosa de seus 

olhares, e onde ela pudesse também ser vista, fazendo valer a 

condição recém conquistada de sujeito. Esse projeto de modernidade 

envolve, portanto, a construção de uma imagem, uma nova condição 

de exposição da cidade e de seus cidadãos. A fotografia, produto 

emblemático desse mesmo tempo, participou intensamente desse 

processo.  

Paris se tornaria o modelo que orientou a reconstrução de 

outras tantas cidades, dentre elas, Buenos Aires e Rio de Janeiro. 

Como capital cultural do mundo, tornou-se já no século XIX o destino 

almejado por uma burguesia ilustrada e ascendente de diferentes 

continentes.  

Duas Guerras colocaram em cheque a confiança nesse projeto 

de modernidade e a França, particularmente, experimentou um duro 

período de humilhação ao ter de se submeter à ocupação nazista, 

entre 1940 e 1944. Paralelamente a isso, os Estados Unidos foram se 

afirmando cada vez mais como potência não apenas econômica, mas 

também cultural e artística. 
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O Curso de Mauger, publicado em 1953, surge no momento de 

um esforço de reconstrução de imagem, que concilia a celebração da 

tradição francófona com o forte apelo que Paris ainda tinha sobre o 

imaginário internacional. Isso coincide ainda com a afirmação da 

fotografia humanista francesa, da qual Doisneau é um representante 

emblemático. Trata-se de uma produção marcada pela retomada do 

otimismo e pela fé no ser humano, que se traduz na beleza de seus 

gestos mais cotidianos e anônimos. 

Mauger inicia seu Curso com paisagens emblemáticas de Paris: 

a Torre Eiffel com o Arco do Triunfo ao fundo, também o Palácio de 

Luxemburgo e, ainda, uma vista aérea do Sena. Em seguida, 

acompanhando as lições, uma série de desenhos e fotos que ilustram 

didaticamente as situações descritas nos exercícios. Por fim, 

encontramos um capítulo intitulado Documents, com cerca de 

sessenta fotografias sobre o cotidiano francês, mais particularmente o 

de Paris.  

   

As fotografias são impressas precariamente, sendo a grande 

maioria em pequeno tamanho, um padrão de qualidade aceitável 

para um livro daquela época que tem não a imagem, mas a 

linguagem verbal como prioridade. De um lado, as cenas mostradas 

se assumem como “típicas” e o esforço exigido para sua visualização 

convoca um imaginário já bem constituído para completar o que não 

se pode ver claramente. De outro, a leitura das imagens é conduzida 
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por generosas legendas que explicam os elementos da paisagem e os 

hábitos cotidianos do parisiense.  

Philippe Blanchet, professor da cadeira de Sociolinguística da 

Universidade de Rennes 2, observa que uma dupla conotação recai 

sobre o termo “civilização” tal como aparece no título do Curso de 

Mauger. Primeiro, diz ele, “já se sabia naquele momento que não se 

pode ensinar uma língua sem observar o contexto cultural onde ela é 

praticada”. Segundo, esse termo aponta para “a ideia corrente à 

época, e que hoje sem dúvida nos chocaria, de que há povos 

civilizados e povos que não o são, e de que cabe então a alguns levar 

a civilização aos demais”. Ele lembra que, no ano da publicação do 

método de Mauger, a França era ainda um grande “império colonial”, 

e entendia que “a missão de uma potência colonial é evidentemente a 

de civilizar os povoados selvagens e primitivos” (Blanchet, 2000).  

Blanchet comenta ainda algumas poucas imagens. Começa por 

aquela que aparece já na abertura do livro, a vista aérea da Torre 

Eiffel, com autoria identificada apenas por “Aero-Photo”, 

acompanhada da legenda “Paris – Do Arco do Triunfo de l’Étoile à 

Torre Eiffel”. “Francês é a língua de Paris”, diz Blanchet. Ele lembra 

que, já naquela época, a Torre incorporava a antena da Radio France 

Internationale e representava assim “a França que irradia sobre o 

mundo... aliás, a Paris que irradia sobre o mundo”.  O Francês é, 

segundo ele, “uma língua acadêmica, literária, a língua de uma elite, 

evidentemente uma língua normativa: o bom francês de Paris, eu 

deveria dizer, da burguesia parisiense”.  

Blanchet comenta ainda algumas imagens que mostram os 

mercados de rua dessa cidade e se detém sobre duas fotos, uma de 

Doisneau, que traz a seguinte legenda: “o açougueiro de Paris coloca 

em exposição pedaços de carne bem arrumados, por vezes 

ornamentados com flores de papel”. E, ainda, outra foto em close de 
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um escargot, creditada a um certo Boyer, com a seguinte legenda: “o 

francês come com frequência escargot no começo das refeições. Ele é 

preparado com manteiga e alho, e cozido ao forno. Os franceses 

também adoram mexilhões. Mas sua paixão por rãs já é legendária”. 

Blanchet, que até então convidava o público a relativizar aquilo que 

seriam posturas e escolhas metodológicas aceitáveis para certa 

época, questiona duramente o modo como Mauger oferece por meio 

dessas fotografias, muito voluntariamente, uma visão estereotipada 

do francês, apoiando-se em passagens anedóticas sobre hábitos 

parisienses que são muitas vezes forçosos ou mesmo inverídicos. 

Ao lado de uma dezena de outros fotógrafos, de algumas 

agências, e de imagens creditadas ao arquivo da Hachette 

(responsável pela edição do Curso), Doisneau ainda aparece com 

fotografias de um casal de porteiros, um taxi, um cego acordeonista, 

um vendedor de jornais, cafés e tabacarias. Nas últimas páginas, 

dedicadas a hábitos dos vilarejos da França, suas imagens ilustram 

uma festa folclórica e um casamento. Não são as imagens desse 

autor que entraram para a história e, no livro, elas não chegam a 

merecer nenhum destaque particular. Mas constitui um exercício 

interessante pensar como as imagens de Doisneau servem aos 

propósitos de Mauger. 

 

A perspectiva humanista de Doisneau 

A atuação de Doisneau como fotógrafo profissional começa a se 

consolidar quando, aos 22 anos, ele se torna responsável pelas 

fotografias institucionais da fábrica de automóveis Renault. Seu olhar 

otimista é, nesse contexto, exigência do caráter publicitário das 

imagens que produz, mostrando paisagens exuberantes, grupos de 

pessoas se divertindo, roupas de grife, mulheres charmosas e 

seguras, muitas vezes dirigindo os próprios carros.  
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Doisneau não confunde totalmente o empenho publicitário da 

fábrica com o trabalho árduo que se realiza dentro dela, algo que não 

deixou de documentar, muitas vezes, por sua própria iniciativa. São 

esses os registros o colocam na direção de uma fotografia humanista: 

ele busca destacar um rosto e um gesto humanos que facilmente 

poderiam desaparecer naquele ambiente escuro, com seu maquinário 

gigantesco e pesado. Mesmo que não seja seu foco, ainda é possível 

intuir dessa documentação o esforço, 

o cansaço e os corpos sujos de 

graxa. Mas Doisneau buscou também 

momentos de descontração, de 

aprendizado, e produziu retratos com 

poses evidentes, seja pelo 

compromisso institucional, seja 

porque as baixas luzes assim exigiam. 

 

 

 

Walter Benjamin nos lembra de uma afirmação feita por Brecht: 

“nunca a simples reprodução da realidade consegue dizer algo sobre 

a realidade. Uma fotografia das fábricas Krupp ou da AEG não diz 

quase nada sobre essas instituições. A verdadeira realidade 

transformou-se na realidade funcional. As relações humanas, 

reificadas – numa fábrica, por exemplo –, não mais se manifestam. É 
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preciso, pois, construir alguma coisa, algo de artificial, de fabricado” 

(Benjamin, 1993:106). Doisneau construiu um discurso sobre a 

Renault que passa longe da experiência crítica pretendida por Brecht, 

mas que também não se presta a ser um mero instrumento de 

alienação. As cenas destacadas pelo teatro épico de Brecht colocam 

em evidência os mecanismos de um poder que deve ser combatido. 

Aquilo que Doisneau parece celebrar, hoje percebemos melhor, são 

os traços persistentes de uma presença humana marcada não apenas 

pela alienação, mas pelo risco mesmo de sua desaparição. 

Por isso, é inevitável olhar para esse ambiente com certa 

nostalgia: as ferramentas, as peças, engrenagens, as manivelas são 

elementos pesados e hostis de um maquinário, mas próprios de um 

sistema produtivo que não podia prescindir do trabalho humano, do 

qual ainda se pode arrancar uma imagem singular. O rosto que 

Doisneau busca destacar é correlato a outros aspectos de uma 

cultura produtiva considerada demasiadamente humanista, protegida 

por leis e sindicatos, que viria a se revelar problemática diante da 

competitividade internacional.  

Mesmo com a Guerra, 

Doisneau não perderia seu olhar 

esperançoso. Durante os anos 

de ocupação nazista, ele esteve 

bastante próximo das ações de 

Resistência, encontrando 

justamente nelas a dose de 

romantismo que a guerra podia comportar.  

Não é fácil definir essa fotografia humanista da qual Doisneau 

tem sido apontado como um dos principais representantes. Ela não 

constitui exatamente um movimento, e não há nela qualquer 

uniformidade. Trata-se apenas de uma postura recorrente entre 
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fotógrafos documentaristas que, na contramão das experimentações 

mais formalistas, recolocam a realidade cotidiana em perspectiva e 

reconhecem na câmera um instrumento de enfrentamento das crises, 

guerras e catástrofes sociais que marcaram a primeira metade do 

século XX.  

Diante de possibilidades muito diversas, que podem incluir 

pesquisas documentais mais sistemáticas ou esforços de denúncia 

social, Doisneau dá o tom daquela que se define como uma linhagem 

francesa dessa experiência, marcada pelas dinâmicas da fotografia de 

rua e por um “realismo poético” (cf. Thézy, 1994:310), algo que 

coloca em evidência o que pode haver de beleza na paisagem e no 

comportamento humano, apesar das dificuldades impostas pelas 

circunstâncias históricas.  

Em Paris Doisneau, livro que compila fragmentos de relatos e 

fotografias desse autor, vemos a diversidade de temas que essa 

abordagem pode assumir. Diz o fotógrafo na epígrafe que abre o 

livro: “Lembro-me de Paris boinas e chapéus-coco e de Paris 

revoltada, Paris humilhada, Paris carolas-burguesas, Paris putas, mas 

Paris secreta e também Paris barricadas, Paris embriagada de alegria 

e, agora, Paris carros, Paris tramoias, Paris jogging” (Doisneau, 

2010: 3). Os capítulos do livro também anunciam a amplitude dos 

temas: “Paris por acaso: os jardins, o balé dos passantes, galanteios 

urbanos, os bistrôs”, “Paris se revolta: ocupação, resistência, 

liberação, manifestações”, “Paris dos parisienses: Les Halles, 

parisienses no dia a dia, os moradores do bairro, outros 

moradores...., Paris às margens do Sena”, “Paris se diverte: a festa, 

cabarés, music-halls e boates, mundanidades, a moda” e “Paris 

concreto” (com recortes da paisagem arquitetônica, sem 

especificação de temas). 
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As imagens que mais se aproximam da violência ou 

degradação, os guerrilheiros, os mendigos ou o caos no trânsito, 

ainda são tratadas com leveza. Mas é um equívoco supor que 

Doisneau busca a alegria fácil e gratuita, aquela do burguês ocioso 

para quem o cenário parisiense foi originalmente pensado. Só se 

pode exercitar um olhar otimista sobre aquilo que está em risco. Por 

isso, ele dedicou especial atenção aos subúrbio parisienses: 

“Por experiência, sei que, do ponto de vista dos subúrbios, o 

espetáculo é sempre generoso. Nos cenários-testemunha do sofrimento 

dos homens, e que me parecem carregados de nobreza, os gestos da 

vida são realizados com simplicidade e o rosto daqueles que se 

levantam cedo é bastante comovente” (Doisneau, 2010:7) 

 

A Paris de Doisneau 

O beijo do Hotel de Ville 

(1950), de Doisneau, já havia 

sido publicado na revista Life, 

mas ainda não havia se tornado 

uma das fotografias mais 

célebres da história quando 

Mauger publicou seu Curso 

(1953). Essa foto cumpriria, 

décadas depois, sua própria 

trajetória na afirmação de uma Paris idealizada.  

A reboque da popularidade dessa foto veio uma série de 

dúvidas sobre sua “veracidade”, além de reivindicações de direitos 

feitas por pessoas que se diziam ali exploradas. Todos nós que 

desenvolvemos uma relação afetiva com a história da fotografia 

vivemos uma espécie de luto quando a revista Life apresentou 
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documentos que comprovavam o acordo feito, à época, com os 

modelos que encenaram o Beijo.  

Acima de tudo, essa descoberta apenas expõe a fragilidade de 

um olhar maniqueísta sobre a fotografia, que busca situá-la em 

lugares extremos, ora de veracidade, ora de falsidade. Não há 

dúvidas de que Doisneau, mesmo quando esteve diante de cenas 

espontâneas, efetivamente flagradas nas ruas de Paris, construiu 

uma imagem dessa cidade.  

A força de suas imagens não está na precisão do relato que, 

juntas, elas constituem. Tanto faz o que é, de fato, Paris. Importa 

mais perceber o quanto a Paris de Doisneau deu forma àquilo que 

tantas vezes ainda buscamos no cotidiano de uma paisagem, que 

pode ser a de qualquer cidade do mundo.  

Nesse sentido, essas imagens constituem uma espécie de 

mitologia: uma narrativa não se torna mítica por ser verdadeira ou 

falsa, mas por ser o modo mais efetivo de fazer o passado atuar na 

busca de um sentido para as necessidades do presente. O Beijo de 

Doisneau, por mais artificioso que seja, ainda traduz de forma intensa 

o amor tal e qual muitas vezes o desejamos.  

Seria forçoso dizer que se trata de uma obra comprometida 

com um projeto de reafirmação de hegemonia cultural, como parece 

ser o investimento de Mauger. Deve-se considerar, primeiro, que seu 

Curso constitui um “método” no sentido mais literal do termo e, como 

tal, é planejado em todos os seus aspectos com vistas a uma 

educação. Segundo, como membro da “Escola Superior de 

Professorado em Países Estrangeiros” e como “Diretor Honorário da 

Escola Prática da Aliança Francesa”, tal como apontam suas 

credenciais expressas no livro, Mauger está claramente 

comprometido com a disseminação internacional de uma língua e de 

uma cultura.  
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No momento da publicação do Curso de Mauger, Doisneau já 

havia constituído um grande acervo de imagens de Paris, disponíveis 

na Agência Rapho, que integrou oficialmente a partir de 1946. Nos 

anos de 1940 e 50, ele já tem sua obra publicada em livros e nas 

mais importantes revistas do mundo. Mas ele ainda não se confundia, 

como ocorre hoje, com a própria imagem dessa cidade. Sua 

popularização ocorre nos anos de 1970 (cf. ROCHARD, 1994: 190), 

quando algumas de suas imagens são reproduzidas no mundo inteiro, 

em postais, souvenires e pôsteres pendurados nas paredes de cafés e 

bistrôs pelo mundo afora.  

Podemos dizer que as imagens de Doisneau são adequadas e 

estão disponíveis para o projeto de Mauger, e que cada um desses 

autores compõe uma face complementar do projeto humanista, mas 

cujas distinções merecem ser preservadas. Sobretudo quando se 

consolida como fotógrafo de rua, Doisneau lida com a contingência, e 

dela tenta extrair as oportunidades que são dadas à beleza e à 

dignidade humana.  

Já Mauger articula um projeto em que a língua e as 

representações da cultura assumem um papel de formação ideológica 

claramente voltado para a comunidade internacional. Nas imagens do 

Curso, os gestos das pessoas pretendem ser emblemáticos de uma 

civilização que deve se manter como lugar de referência para o resto 

do mundo. Aqui, a perspectiva humanista se traduz na generosidade 

paternalista de um colonialismo que quer levar ao resto do mundo 

suas conquistas. 

Muito diferente disso, Doisneau deseja mostrar o indivíduo no 

interior da comunidade a que pertence, não para determinar um 

centro irradiador de comportamentos exemplares, mas para tentar 

demonstrar uma vocação universal humana que pode ser observada 

à cada esquina.  



Studium 34                                                        www.studium.iar.unicamp.br/34/ 

 

66 
 

“Ninguém sabe melhor do que ele se aproximar e fixar no 

instante os homens em seu cotidiano verdadeiro, às vezes reinventado. 

Ele não se preocupa tanto com a composição, e a história sentimental 

de pessoas comuns prima sobre qualquer discurso estético. Sua obra de 

íntimo espectador aparece hoje como um vasto álbum de família onde 

cada um se reconhece com emoção” (ROCHARD, 1994:190). 

Tanto o Curso de Mauger quanto a fotografia humanista de 

Doisneau tem seu devido lugar numa história que se cruza. Mas 

produzem movimentos distintos no tempo: enquanto o Curso de 

Mauger se revela disfuncional e ultrapassado, servindo apenas à 

curiosidade sobre a mentalidade de uma época, o trabalho de 

Doisneau tem a capacidade de projetar daquela Paris de um certo 

tempo, as referências que ainda buscamos na experiência com a 

metrópole. 
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Sobre a série A Memória dos Lugares 

Érico Elias14 

 

“A beleza será CONVULSIVA, ou não será” 

André Breton 

 

A memória se assemelha a um amontoado de imagens, a um 

jardim de caminhos que bifurcam, conduzindo por vezes a confins 

inéditos. Relembrar é recriar o vivido; com outras tintas, usando 

materiais já dados. Reordenar o caos em possíveis novas imagens. 

Nada volta a ser o que era, como foi. Assim entendo minhas 

memórias de Paris, por onde vaguei como viajante por algumas 

vezes, enchendo meu tempo como quem se compraz em colher 

imagens fortuitas. Ao olhar as fotos de minhas viagens, quanta 

decepção. Não podia encontrar ali traços concretos do que havia sido 

viver o lugar.  

Qual espanto não tive ao combinar 

mais de uma imagem por meio do uso da 

sobreposição de camadas, misturando 

instantes tão díspares ou então conexos, 

como um banho de sol em mítico mise-en-

scène da pintura classicista, que se funde e 

confunde com o banho de sol quase vulgar 

que jovens desfrutam estirados na grama da 

Place des Vosges (foto 1).  

A memória é fluxo e é também 

combinatória, ela desloca tempos e espaços 

separados, fazendo-os coexistir.  

 

                                                           
14 Fotógrafo e jornalista, tem mestrado em Artes Visuais pela Unicamp (2009) e 

atualmente é doutorando na mesma instituição. Desenvolve trabalhos autorais em 

Fotografia desde 2007. Site: www.ericoelias.com.  

http://www.ericoelias.com/
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Não importa se Olympia existiu antes 

da tela de Manet, ela continua a existir 

sempre e para muitos, de renovadas 

maneiras. Para mim, particularmente, como 

pano de fundo para o cair da noite em um 

canto qualquer do Quartier Latin. De um lado, 

vejo o Panthéon, de outro, a Tour Eiffel, lá no 

fundo, bem distante. Ainda há espaço para a 

cruz cintilante de uma drogaria, mas não para 

o gato, ou para a criada que estende o maço 

de flores (foto 2). 

 

Há um ponto de fuga em Montmartre 

para onde homens inquietos se dirigem, como 

que açodados por um apocalipse. E um anjo 

voa rente, na direção contrária da multidão 

(foto 3).  

 

No Musée Picasso, eram as janelas que 

se multiplicavam à la Mondrian e os espelhos 

jogavam lances de dados em reflexos 

colossais (foto 4).  
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No Musée Rodin, foi como se abrisse o 

caudaloso Sena das paixões adormecidas. 

Pelo gesto de mãos, era possível entrever o 

ato do escultor em sua batalha diária com a 

matéria (foto 5).  

 

É então que, no bairro do Marais, 

andando distraído, trombo com uma vitrine 

que me lembra os objets trouvées de Breton. 

Curioso, para dizer no mínimo. Quase como 

um universo paralelo que se abre, quando 

mãos de metal se perfilam diante de uma 

vitrine na qual vai colada na frente um aviso 

elusivo: photo ratée. Ainda com a cena na 

cabeça, cruzo momentos depois, com algo 

enquadrado, virado do avesso, encostado 

num canto, esperando o recolhimento de 

agentes da limpeza pública. Presos por ferros 

junto ao verso, cartões-postais de imagens de 

Atget, gênio do pitoresco, segundo palavras 

pinçadas daquelas inscrições. As fotos de 

Atget só podem ser pressentidas, posto que o 

que vemos é o verso, a legenda (foto 6). 
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Diante da estátua do beijo, no Jardin 

des Tuleries, flagro uma fotógrafa idosa e 

esbelta, que se compraz em mirar a câmera 

para baixo, em direção a um ponto cego para 

o meu ponto de vista. No fundo, o obelisco da 

Place de la Concorde. Como não misturar a 

cena com o vermelho de uma Vespa 

intensamente encerada que cruzara o 

caminho, instantes antes, na saída do metrô? 

(foto 7)   

Se na Île de la Cité a primavera 

jorrava flores por todas as árvores e os 

turistas vagavam afoitos em busca de um 

lugar ao sol, poucos metros após atravessar a 

ponte, em direção ao Beaubourg, vejo passar 

um carro velho pintado como se fosse novo, e 

personagens que sem a menor sombra de 

dúvida pareciam fruto de minha imaginação 

(foto 8).  

 

 

Já não me lembro se foi no Louvre ou 

no Musée D’Orsay que me deparei com a 

aquele gajo insolente, estirado ao sol. As 

pétalas que espalhei por seu corpo nu vieram 

do chão de uma rua qualquer. A rua estava 

dourada como o quê. Foi nela que pude notar 

a placa triangular pintada de vermelho, que 

moldou-se com exata justeza aos músculos da 

figura mítica (foto 9).  
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Não foi nas salas de arte ocidental que 

mais me detive quando passei minha segunda 

tarde no Louvre. Encantaram-me os tesouros 

roubados ao Oriente, o Egito, a Mesopotâmia. 

E na parte externa, quando miro no contraluz 

em um dia de sol ardente, revejo a pirâmide 

que se quis roubar, reinventada, reerguida, 

como uma ode que atravessa gerações. A 

pirâmide do Louvre, naquele dia, me 

transportou à pirâmide de Quéops, que só 

viria a conhecer alguns anos depois (foto 10). 

 

 

É assim que, mergulhando em um arquivo de imagens de 

viagens que dormitavam ansiosas de uma rememoração, pude sentir 

o prazer intenso de recriar, para mim, os lugares pelos quais passei. 

Não se tratavam, enfim, de imagens por mim realizadas, mas de 

imagens achadas, como se outrem as tivesse sacado. Porque a 

memória teria de ser algo certo se não há qualquer fronteira possível 

e plausível entre o real e o imaginado? Por que a fotografia, como 

prótese da memória, haveria de ser sempre aquela guia fiel e tão 

pálida, em vez de amante esguia e sensual, convidando às mais 

loucas e inesperadas combinações? 
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Crônica em dois tempos 

 
Lygia Nery 

 
 
 

A foto que catalisou essa crônica é uma sobrevivente. 

Nos anos em que morei em Paris, de 82 a 84, mudei de casa 

duas vezes. Na última mudança, quando já estava prestes a voltar 

para o Brasil, perdi todos os meus filmes. Contudo, por um acaso, 

acabei recuperando um deles. 

No verão de 82, troquei um filme virgem, um kodak tri-x 400 

iso, por um foton 125 iso, a pedido de um amigo que estudava na 

Polônia. O filme tinha a bula escrita em polonês e russo; como eu 

costumava revelar meu próprio material, achei melhor pedir a esse 

mesmo amigo, que me visitou em Paris no verão seguinte, que o 

levasse e o processasse na Polônia.  

Anos depois, ele achou o negativo embalado em meio às suas 

coisas, já em São Paulo. Logo, o enviou pelo correio. E foi assim que 

um dia recebi um envelope com aquele filme revelado. 

Há nele algumas fotos de Bruxelas, outras de amigos de Paris, 

e também o registro da minha primeira visita ao Arco do Triunfo. 

Não fosse a foto com composição insólita, talvez nunca mais me 

lembrasse do insight que tive naquele dia ao ver os turistas e suas 

câmeras trocando de mãos enquanto se revezavam em sorrisos e 

micagens diante das lentes. Praticamente todo mundo fotografava e 

era fotografado ali. O monumento dedicado à glória dos exércitos e à 

lembrança de batalhas e mortos de tantos conflitos tornava-se um 

cenário genérico da cidade naqueles retratos. Sem gravidade nem 

solenidade, os retratados se exibiam com a mesma expressão que 

teriam se estivessem diante da Tour Eiffel ou diante do Moulin Rouge, 

em Pigalle. Instantaneamente, percebi que mais do que ver o lugar, 

eles queriam ser vistos ali e atestar uma alegria e felicidade que 
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desmontavam depois do disparo do obturador, para remontar em 

outra foto. 

Eu pensava nas imagens da chegada das forças de ocupação 

nazistas e no desfile triunfal das tropas de liberação americanas, 

ambas passando pelo mesmo ponto emblemático da cidade. 

Confrontava mentalmente os tempos e as imagens. 

Sentei em um canto. Diante de mim, uma fila onde ninguém 

posava nem fotografava. Todos esperavam para subir ao topo do 

arco, para ver a cidade. E muito 

provavelmente, para posar sorrindo 

para mais fotos. 

Tomei a câmera, fotometrei, fiz 

o foco e não tive dúvidas: cortei suas 

cabeças. 

 

Mais de vinte anos depois dessa visita 

e da minha rejeição em relação à ausência 

de perspectiva histórica do turista médio, o 

canal pago History iniciou uma campanha 

mundial com o slogan Know where you 

stand. Usaram uma série de fotos de 

diversos lugares do mundo, misturando 

dois tempos diferentes na mesma imagem. 

Paris era um desses lugares15. 

 

Recentemente, pesquisando na internet por referências de 

colagens e montagens, encontrei um trabalho chamado Link to the 

Past (Связь времен), com a mesma perspectiva da campanha do 

canal History, misturando imagens mais recentes com fragmentos de 

                                                           
15

 Trabalho de Seth Taras. 
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imagens históricas. A obra é de um Russo chamado Sergey 

Larenkov16. Uma de suas séries é Paris 1940-2010. 

De certa maneira, Larenkov materializou nessa série algo que 

se aproxima do que eu imaginei, e provavelmente, muito mais gente 

também imaginou ao colocar os pés em algum lugar como aquele, 

onde a história deixou marcas profundas. 

O seu trabalho nem sempre consegue uma solução de encaixe 

perfeita, mas acho que traduz muito bem essa impressão da 

coexistência de diversos tempos no espaço. 

A minha lembrança daquela tarde de 1982 respira nessas 

imagens. 

    

    

    

    

    

                                                           
16 http://sergey-larenkov.livejournal.com/ 
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