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EDITORIAL STUDIUM 39
Fernando de Tacca

A equipe da Studium abre essa edição
em luto. Por quase vinte anos eu e Lygia
Nery estivemos juntos desde o final do
longínquo ano de 1999, na criação e na
construção da revista quando iniciamos com
nossa experiência com o número Zero. Lygia
era perfeccionista e sempre percebia as
novas edições como desafios para explorar
design e navegabilidade, e sempre atuou
com precisão na manutenção dos dados. A
Studium foi parte de sua vida, e ela nos
deixou um trabalho de excelência. Iríamos

Lygia Neri - [in memoriam]

iniciar o trabalho de formatação da Studium
39 em janeiro de 2018, mas ela nos deixou no último dia de 2017.
Ivan Avelar dará continuidade na formatação da revista, e decidimos,
como homenagem a Lygia Nery, mantermos o design da última edição da revista.
A Studium 39 traz os trabalhos apresentados no V Seminário Studium,
que aconteceu em setembro, no Instituto de Artes da Unicamp. A proposta do V
Seminário Studium foi atividade acadêmica de encontro com pensadores e
artistas, como de outras edições anteriores. As relações atuais, e mesmo
passadas da fotografia, com outras artes são muito referenciadas na literatura
específica, e na cena contemporânea da arte temos uma maior implicação do
fotográfico nas estratégias dos artistas e nos movimentos que sua materialidade,
e também, de sua imaterialidade conceitual, como potência imagética deslocada
de um primeiro significado. Assim, campos como do fotolivro, em ebulição no
mercado editorial e artístico, mesmo atenuando seu conceito, implicam também
rever questões de relações da fotografia com a literatura, e com cinema, assim
como processos recentes de pensar o fotográfico na relação com outras artes,
como a escultura, por exemplo, e também trazer o debate sobre processos
criativos e teoria.
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Tivemos uma mesa com artistas comentando sua trajetória, com presença
de Maureen Bisilliat, Marcelo Zocchio e Inês Bonduki. Os dois últimos
apresentam nessa edição seus mais recentes trabalhos artísticos.
Antonio Ansón, convidado estrangeiro do seminário, apresenta em seu
texto as possíveis influências da estética dos álbuns de famílias e a literatura
contemporânea, trazendo muitos exemplos destas relações, como o autor indica
em seu texto quando, por exemplo, “a literatura contemporânea escolhe com
frequência a forma episódica e fragmentária do álbum”;
Erico Elias nos apresenta o processo criativo que resultou no filme
VALERIO (2018), realizado a partir do arquivo de imagens e partituras deixado
por Valério Vieira (1862-1941). O filme faz parte de pesquisa de doutorado em
Artes Visuais, que trata da transposição de arquivos fotográficos à tela do
cinema, por meio da categoria dos “fotofilmes de apropriação”;
Fábio Gatti propõe visitar o trabalho de alguns teóricos que discorrem
sobre o fazer fotográfico com o intuito de torná-lo visível enquanto estratégia
criativa da mesma ordem da formação de uma obra de arte. A partir da Teoria
da Formatividade, elaborada por Luigi Pareyson, discute Flusser, Fontcuberta,
Muller-Pohle, Tadeu Chiarelli; Philippe Dubois;
Felipe Abreu analisa os aspectos estruturais e narrativos do fotolivro
Illustrated People, de Thomas Mailaender – ganhador do prêmio de melhor
fotolivro no Photobook Awards em 2015; Fernanda Grigolin se dedica a analisar
a obra de Marcelo Brodsky, principalmente seu livro Buena memoria (1997), e a
questão dos milhares de desaparecidos, que também ressurge em seu livro
Tiempo de árbol (2013);
Priscila Sacchettin analisa o clássico e raro livro de Jorge de Lima, A
pintura em pânico, publicado em 1943, e contextualiza a obra buscando as
referências visuais que Lima adotou (Ernst, Ismael Nery, Giorgio de Chirico, por
exemplo);
Paula Cabral apresenta um breve histórico das imbricadas relações entre
fotografia e escultura no campo da arte, assim como debater essas relações na
contemporaneidade e o faz através de algumas exposições referenciais do final
do século XX e início do século XXI.
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VALERIO: PEQUENA HISTÓRIA DE UM FOTOFILME
Erico Elias

Resumo
O artigo aborda o processo criativo que resultou no filme VALERIO (2018),
realizado a partir do arquivo de imagens e partituras deixado por Valério Vieira
(1862-1941). O filme faz parte de pesquisa de doutorado em Artes Visuais, que
trata da transposição de arquivos fotográficos à tela do cinema, por meio da
categoria dos “fotofilmes de apropriação”.

Abstract
The article deals with the creative process that resulted in the film
VALERIO (2018), made from the archive of images and scores left by Valério
Vieira (1862-1941). The film is part of a PhD research in Visual Arts, which deals
with the transposition of photographic archives to the cinema screen, through the
category of "appropriation photofilms".

Por que Valerio Vieira?
A escolha se deu com base
em

três

razões

principais.

Em

primeiro lugar, eu tinha a sensação
de que Valerio Vieira era mal
dimensionado pela historiografia da
fotografia

no

Valerios
fundamental

Brasil.
tem
tanto

Os

Trinta

importância
por

sua

originalidade como pela qualidade
técnica com que é concebida [Imagem
1].

A imagem foi constantemente

Imagem 1 - Os Trinta Valérios (c.1901).
Valério Vieira. Acervo Museu Paulista.

apresentada como sendo significativa para a história da fotografia brasileira, mas
seu autor permanecia muito pouco estudado, restando um enorme mistério em
torno de sua biografia. A pesquisa de mestrado de Sonia Umburanas Balady,
defendida na Universidade de São Paulo, em 2012, veio felizmente esclarecer
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diversos pontos da atividade profissional de Valerio1, restando ainda muito por
ser dito sobre a relevância e a originalidade de sua obra em seu contexto
histórico.
Em segundo lugar, eu havia atentado ao fato de que o processo criativo
de Valerio, em suas obras mais ousadas, apontava para um fluxo de trabalho
muito próximo daquele executado no cinema. Para conceber Os Trinta Valerios,
ele teve de partir de uma ideia original e colocar em movimento toda uma série
de ações de montagem, que resultaram na imagem final. O mesmo pode ser dito
das imagens panorâmicas, que são resultado da fusão de diversas fotografias
por meio da concepção de um dispositivo próprio. Para a série de expressões
faciais, Valerio chegou a construir uma máquina especialmente com a finalidade
desejada. Tanto as panorâmicas como as expressões faciais são obras
apreendidas por meio da mobilização do olhar, que percorre a superfície da
imagem, descobrindo detalhes e desdobrando a percepção em uma dimensão
temporal. Sabia desde o princípio que, ao transpor essas imagens ao cinema,
realizaria uma espécie de engenharia reversa, resgatando seu impacto
progressivo por meio da duração fílmica.
Por fim, havia um aspecto fundamental. Eu sabia que Valerio também foi
músico, tendo deixado algumas partituras em importantes acervos públicos.
Ansiava por fazer tais partituras saírem do silêncio. O cinema seria o meio ideal
para fundir fotografias e músicas de Valerio. O filme seria para mim a ocasião de
uma tripla realização: demonstrar a originalidade de Valerio em seu tempo,
transpor suas fotografias ao cinema e fazê-las dançar juntamente com sua
música. Estava dado o desafio.

Radiorrevista ilustrada
Ao longo do processo (re)criativo, iniciado em 2015, deparei-me com
algumas descobertas e revelações. A mais significativa delas foi sem dúvida a
versão orquestrada por Pixinguinha da polka-tango “Ai! Ai!”, originalmente
dedicada ao “bello sexo mineiro”, bem ao espírito faceiro de Valerio Vieira
[Imagens 2]

1

e [3]. A gravação da música, realizada pela orquestra do programa O

Optei pela grafia Valerio, sem acento, pelo fato de que o fotógrafo assim se apresentava a seu
público, nos cartões de visita.
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Pessoal da Velha Guarda, preserva e reatualiza o espírito de Os Trinta Valerios.
O resgate de uma partitura que hibernava havia anos foi obra de caprichosos
acontecimentos. Almirante, diretor musical do programa, recebeu solicitações do
Sindicato dos Músicos e de uma ouvinte do sul de Minas Gerais. Ao atender aos
pedidos, permitiu que um milagre ocorresse: o encontro entre Valerio Vieira e
Pixinguinha.

Imagem 1 - Capa do arranjo de “Ai!Ai!”, de
Valério Vieira, por Pixinguinha. 6 de Junho
de 1949. Partitura Manuscrita. Acervo sob
guarda do Instituto Moreira Salles.

Imagem 3 - Partitura de piano de “Ai!Ai!”, de
Valério Vieira, versão orquestrada por
Pixinguinha. Música executada no
programa “O Pessoal da Velha Guarda”, dia
27 de março de 1952.

Até o presente momento, ninguém havia cruzado as obras do fotógrafo
Valerio Vieira com o músico Valerio Vieira. Ao localizar uma gravação da polkatango “Ai! Ai!”, sob a batuta de Pixinguinha, eu me dei conta do tesouro que tinha
em mãos e da oportunidade única de fazer com que os trinta Valerios
executassem a música daquele animado sarau mais de cem anos depois de sua
concepção, através do cinema.
Valerio, por sinal, é contemporâneo do cinema e do rádio. Ele estava em
plena atividade criativa quando as duas mídias revolucionárias surgiram e se
estabeleceram, inaugurando a era dos meios de comunicação de massas. Antes
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mesmo de me deparar com a gravação de “Ai! Ai!”, já havia notado a
sincronicidade entre Os Trinta Valerios e uma obra cinematográfica realizada na
mesma altura, por volta do primeiro ano do século XX. Refiro-me ao filme
L’Homme Orchestre, do mágico Georges Méliès (1861-1938), realizado em 1900
[Imagem 4].

As semelhanças são muitas, sobretudo no essencial da proposta

estética: surpreender o espectador com um extraordinário jogo de cena, no qual
o próprio autor-ator representa e se multiplica, assumindo o papel de todos os
integrantes de um grupo musical.

Imagem 4 - L’Homme Orchestre (1900). Georges Méliès.

A partir de Os Trinta Valerios, da gravação de “Ai! Ai!” por Pixinguinha e
do filme L’Homme Orchestre, amarrei aquele que seria o ponto de encontro mais
importante para a obra que pretendia realizar. Mas restava ainda acomodar
outras três obras de Valerio que para mim são de extrema importância: o
autorretrato em treze expressões faciais [Imagem 5], o buquê [Imagem 6] e o
Segundo Panorama de São Paulo [Imagem 7]. Concebi então uma espécie de
“radiorrevista ilustrada” em três atos, misturando música e outras atrações. As
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passagens entre os atos se dariam por meio da sintonização do rádio, como se
o espectador/auditor mudasse de estação no decorrer do filme.

Imagem 5 - Boas Festas, 1903. O Valerio
Comprimenta-Vos, sobreposição de fotografias
(1903). Valério Vieira. Acervo Museu Paulista.
Imagem 6 - Boas Festas, 1903,
fotomontagem em formato de buquê
(1903). Valério Vieira. Acervo
Museu Paulista.

Imagem 7 - Segundo Panorama de São Paulo (1922). Valério Vieira. Fotografia retocada a
óleo. (Restauração coordenada por Florence Maria White de Vera e patrocinada pela Kodak
Brasil, em 1999. Reprodução realizada por Fausto Chermont). Tamanho original: 16 x 2 metros.
Acervo Museu da Imagem e do Som de São Paulo, MIS-SP.

Os três atos
O primeiro ato apresenta nosso personagem, por meio do buquê e das
treze expressões faciais. Como banda sonora, decidi que seria necessário
apresentar a música “Ai! Ai!” em suas linhas melódicas principais, em gravação
a partir da partitura original para piano. A execução no piano me permitiria
multiplicar as imagens por meio do reenquadramento constante e modular as
mudanças segundo ritmos abstratos. Para assumir o desafio, convidei André
Mehmari, músico com sólida bagagem e projeção internacional. Mehmari
realizou em 2013 soberbo projeto de releitura da obra de Ernesto Nazareth, e
felizmente a proposta para gravar a polka-tango de Valerio Vieira reteve sua
atenção. André Mehmari criou três versões e oito variações a partir da partitura
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de “Ai! Ai!”. No primeiro ato, foram utilizadas as duas variações que melhor se
combinavam com as imagens apresentadas.
Entendo o segundo ato como uma passagem e um passeio pela paisagem
urbana de São Paulo na década de 1920. O Segundo Panorama de São Paulo
entra ali em diálogo com cenas do filme São Paulo, Symphonia da Metrópole
(1929) [Imagem 8]. A banda sonora foi elaborada como uma narração para o rádio
do texto contido no folheto O record mundial da photographia, originalmente
publicado em 1922 [Imagem 9]. O documento tem extrema importância histórica
não apenas pelo relato que faz, como também pelo estilo de sua escrita. Foi
transposto à linguagem do rádio por Eduardo Castro, jornalista com larga
experiência como radialista.

Imagem 8 - Cartaz de São Paulo, Symphonia
da Metrópole (1929). Adalberto Kemeny e
Rudolf Lustig.

Imagem 9 - Capa do folheto “O Record
Mundial da Photographia” (1922). Sem
autoria reconhecida. (Publicado por Off.
Graphicas MONTEIRO LOBATO & Cia.).
Acervo Museu Paulista.

10

O terceiro ato é o ápice da ação, o momento em que Os Trinta Valerios
são chamados ao palco. Para preparar o espetáculo, nada melhor do que mexer
com a expectativa do espectador. Incluí um “entracte” entre o segundo e o
terceiro atos para revelar o cenário onde os músicos irão tocar. Entramos na sala
juntamente com o fotógrafo que emerge na escada lateral. Somos recebidos pelo
mestre de cerimônias. Passamos aos três cavalheiros que interagem com o
garçom. Passeamos pelos quadros pendurados na parede. Apresentamos a
plateia. Tudo pronto.
O ouvinte sintoniza O Pessoal da Velha Guarda. Almirante e Méliès
apresentam ao respeitável público a música. Pixinguinha e sua orquestra entram
em ação e os músicos de Os Trinta Valerios se apresentam. Ao ato, juntei dois
documentos de extrema relevância pelas marcas que carregam. Um deles é a
partitura manuscrita por Pixinguinha, que permite trazer justamente a dimensão
caligráfica, transmutando música em imagem. E que bela imagem! Amareladas
pela passagem do tempo, as partituras estão escritas com grossas canetas
pretas e vermelhas. Ali está registrada a ação das mãos de Pixinguinha em sua
reescritura de Valerio. O segundo documento é a filmagem realizada por Thomaz
Farkas do grupo “O Pessoal da Velha Guarda” durante apresentação no IV
Centenário da Cidade de São Paulo, em 1954 [Imagem 10]. Os breves trechos
incluídos no intervalo entre as duas paradas da música trazem ao filme a leveza
da dança.

Imagem 10 - Fotograma do único filme que registra
apresentação de Pixinguinha e “O Pessoal da Velha Guarda”,
na festa do IV Centenário da Cidade de São Paulo (1954).
Thomaz Farkas.
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Bis!
Todo bom espetáculo termina, sem dúvida, com um bis!, a pedido da
plateia. Eu já havia montado o que seria a versão final do filme e tratava de
sistematizar toda a reflexão naquilo que viria a se tornar o ensaio escrito. Foi
quando me ocorreu a ideia de realizar um experimento de fusão entre as mágicas
de Valerio Vieira e Georges Méliès. Diante do inesgotável jogo de expressões
contido em Os Trinta Valerios, pude notar que seria possível colocá-lo na pele
de Méliès, durante a execução de outro filme seu que envolve música,
autorretrato, mise-en-scène e trucagem manipulatória. Refiro-me a Le Melomane
(1903), em que a cabeça do personagem principal (Méliès) sobe aos fios de um
poste, formando as notas de uma melodia. Ao combinar o filme com uma das
versões de “Ai! Ai!” gravadas por André Mehmari, fiquei surpreso com a enorme
sincronia obtida. Parecia que o pianista havia executado a música para o filme.
Por meio de uma minuciosa animação quadro a quadro, montei cabeças
retiradas de Os Trinta Valerios, com variadas expressões faciais, sobre o
pescoço de Méliès e nos fios do poste [Imagens 11] e [12]. Brinquei com lances de
deformação, desproporção e acrobacia para acentuar o caráter extraordinário da
peça. O contraste entre a textura e a resolução do filme de Méliès e as da
fotomontagem de Valerio resultou em efeito inusitado. Trouxe novamente a
partitura de Pixinguinha para a dança, desta vez correndo como banda
panorâmica.

Imagem 11 - Fotogramas do filme VALERIO
(2017), fusão entre os rostos presentes em
“Os Trinta Valérios” (c.1901) e o mágico
Méliès em seu filme Le Mélomane (1903).
Érico Elias.

Imagem 12 - Fotogramas do filme VALERIO
(2017), fusão entre os rostos presentes em
“Os Trinta Valérios” (c.1901) e o mágico
Méliès em seu filme Le Mélomane (1903).
Érico Elias.
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Para compor a abertura, fiz uso de mais uma das variações de Mehmari.
A primeira imagem apresentada é a que reúne expressões faciais cômicas de
dois homens [Imagem 13]. As letras utilizadas no título foram retiradas de um dos
cartões de boas-festas contidos no acervo do Museu Paulista. Apresento dois
retratos de Valerio, mostrando seu rosto quando jovem e quando velho [Imagens
14]

e [15], ecos distantes no tempo do Valerio que registra seu rosto em múltiplas

expressões, o Valerio adulto, na casa dos quarenta anos, cheio de vitalidade
criativa e no auge de sua carreira profissional.

Imagem 13 - Expressões Faciais em Múltipla Exposição: rostos masculinos (s.d.). Valério
Vieira. Anotações manuscritas no livro de registro patrimonial (1916/1924): “Tres provas do
novo processo photographico de Valerio Vieira Photo. Photographias... - machina construída
por Valério Vieira (sic)”. Acervo Biblioteca Nacional.

Imagem 14 - Carte de visite com dedicatória
“Offerecido ao meu amigo Carlos, como prova
de amizade que lhe didica seu amigo Valerio O.
R.Vieira. Rio, 27 de Abril de 1882”. Autoria
desconhecida. Acervo Museu Paulista.

Imagem 15 - Valério Vieira com
aproximadamente 78 anos (c.1941). Autoria
desconhecida. Acervo Museu Paulista.
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A última etapa na criação foi a edição de áudio, realizada por Guilherme
Farkas. Foi ele quem trouxe o filme literalmente para dentro do rádio,
aproveitando diversos trechos desse inestimável tesouro da história da música
brasileira que é o programa O Pessoal da Velha Guarda. Guilherme incorporou
ao filme trechos de canções, aplausos, narração e publicidade que a princípio
não guardam relação direta com nosso personagem principal. Foram esses
elementos, no entanto, que conferiram unidade sonora ao filme, em conjunção
com a proposta inicial, de se conceber uma radiorrevista ilustrada. Para além
disso, são elementos polifônicos que abrem novas possibilidades de leitura e
que colocam imagem e som em relação abertamente heterogênea.
O filme é perpassado pela materialidade dos documentos que apresenta.
A incorporação de reproduções das partituras originais e do folheto O record
mundial da photographia serve para conferir densidade histórica à sua tessitura.
Assim como a maioria das produções cinematográficas, VALERIO é um
filme realizado a muitas mãos. Nele participaram ativamente Fernando de Tacca
(Unicamp) e Georges Sifianos (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs),
orientadores no Brasil e na França, Sonia Balady, com quem desenvolvi diálogo
ao longo de todo o processo, André Mehmari, Eduardo Castro e Guilherme
Farkas, que emprestaram seu talento para além da mera colaboração, John C.
M. e Evandro Gaeta, que ajudaram a contornar questões práticas de maneira
prestativa e voluntária, e todos os funcionários de acervos públicos e privados
que responderam prontamente às minhas solicitações. Sinto-me realizado com
o resultado da regência, que contou com financiamento da Fapesp via Bolsa de
Estágio Pesquisa no Exterior (BEPE).
O filme quer-se múltiplo e heterogêneo. Baseia-se na confusão de
gêneros. É a um só tempo documental, experimental, cinema de ensaio e de
animação. É um pouco de tudo, com ganas de reviver a mágica da manipulação,
da máscara, o prazer e a transpiração de criar um tempo-espaço novo, fora de
marcos estruturais hegemônicos. É, por fim, trabalho artesanal, mediado pelo
computador e pelos softwares de edição de imagem e vídeo, arquivo
transformado pela inspiração de um ímpeto criativo. É com honra, pois, que o
apresento à inestimável apreciação do público.
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A TEORIA COMO ESTRATÉGIA CRIATIVA: FOTOGRAFIA E
FORMATIVIDADE
Fábio Gatti

Resumo
Nas últimas décadas, as produções e manifestações no campo da arte
apresentam um panorama de reflexões acerca do universo da fotografia na
tentativa de significá-la e compreendê-la. Nesse sentido, propõe-se visitar o
trabalho de alguns teóricos que discorrem sobre o fazer fotográfico com o intuito
de torná-lo visível enquanto estratégia criativa da mesma ordem da formação de
uma obra de arte. Para tal empresa, optou-se por uma sustentação na Teoria da
Formatividade, elaborada por Luigi Pareyson (1918-1991) na segunda metade
da década de 1950, que considera toda atividade humana como criativa e,
portanto, inventiva, bem como na tese de Ferreira Gullar, para quem o homem é
uma invenção de si mesmo. Assim, partiu-se de alguns textos, argumentos e
conceitos do campo fotográfico desde suas primeiras formulações nos anos
1970, como é o caso do conceito de fotografia expandida em Flusser,
Fontcuberta, Muller-Pohle, retomado nos anos 1990 por Rubens Fernandes
Junior, no Brasil; da fotografia contaminada de Tadeu Chiarelli; da manobra de
pensar a imagem pela Interpretação dos Muitos Mundos feita por Dubois; da
discussão entre a realidade e a ficção proposta pela exposição A Invenção de
um Mundo, ocorrida no Itaú Cultural em São Paulo em 2009; do conceito de
contravisão de Fontcuberta e da ideia de pós-fotografia do mesmo autor, também
presente em Dubois. Espera-se demonstrar como a construção dessas
estruturas textuais, cujo intento é a edificação de instrumentos de análises
compatíveis com os investimentos elaborados pelos artistas na atualidade, é
também invenção.

Abstract
In the last decades, the productions and manifestations in the field of art
present a panorama of reflections about the universe of the photography in an
attempt to signify and understand it. In this sense, it is proposed to visit the work
of some theorists who discuss about the photographic making with the intention

of making it visible as a creative strategy of the same order of the formation of a
work of art. For this, it was opted for a support in the Theory of Formativity,
elaborated by Luigi Pareyson (1918-1991) in the second half of the decade of
1950, in which all human activity is considered as creative and therefore
inventive, as well as in the thesis of Ferreira Gullar, for whom man is an invention
of himself. Thus, it was possible to depart from some texts, arguments and
concepts of the photographic field from its first formulation in the 1970s, as is the
case of the concept of photography expanded in Flusser, Fontcuberta, MullerPohle, resumed in the 1990s by Rubens Fernandes Junior, in Brazil; of the
contaminated photography in Tadeu Chiarelli; of the maneuver to think the image
by the Many-Worlds Interpretation by Dubois; of the discussion between reality
and fiction proposed by the exhibition A invenção de um mundo, held at Itaú
Cultural in São Paulo in 2009; of the concept of counter-vision in Fontcuberta and
the idea of post-photography in the same author, also present in Dubois. It is
hoped to demonstrate how the construction of these textual structures, whose
intent is the construction of analytical instruments compatible with the
investments made by artists nowadays, is also an invention.

A porta da verdade estava aberta,
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.

Assim não era possível atengir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só trazia o perfil de meia verdade.
E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplandia seus fogos.
Era dividida em metades diferentes uma da outra.
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Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela.
E carecia optar. Cada um optou conforme
seu capricho, sua ilusão, sua miopia.

Carlos Drummond de Andrade,
“Verdade”, Corpo, 1984

Desde os anos 1980 as teorias da fotografia tentam escrever um caminho
diferente daquele anterior, indicial, segundo o qual a imagem estava reduzida a
decalque da realidade, como se esta fosse única e sua reprodução mecânica
uma tarefa fotográfica. A empresa iniciada em tal década evidencia não apenas
a urgência por instrumentos teóricos mais eficazes à compreensão do produto
artístico fotográfico, como também enfatiza o caráter inventivo que, igualmente,
envolve o fazer teórico. A hegemonia de um pensamento semiológico se tornou
insuficiente e, com isso, abrir outras picadas na mata fotográfica acaba sendo
uma consequência irrefreável. A partir dessa constatação, o desenvolvimento de
teorias acerca da fotografia, do fotográfico e dos fazeres que os envolvem tentou
– e ainda tenta – cingir a diversidade da produção artística por meio de
estratégias criativas cujas articulações se ocupam de uma gama prenhe de
incitações ofertadas pelo fazer criativo dos artistas, as quais não param de
nascer, possibilitando aos autores de diversas partes do Ocidente se
debruçarem na compreensão dessas imagens, cujo nome é – e talvez sempre
será – fotografia.
Com isso, depreende-se ser interessante notar duas questões: a primeira,
considerar que toda atividade humana é inventiva, conforme Luigi Pareyson
explicita em sua Teoria da Formatividade no final dos anos 1950. Assim,
entender a atividade artística e teórica1 como inventivas é igualmente conceber
o artista e o teórico como produtores de imagens cuja diferença, técnica, está na

1

Considero que a produção textual teórica é da mesma ordem inventiva que a produção visual
plástica e, por isso, a teoria da formatividade pode ser usada como base para discutir acerca da
fatura teórica. Nesse sentido, as citações aqui oferecidas do livro Estética. Teoria da
Formatividade de Luigi Pareyson, cujo enfoque recai sobre a produção de obras artísticas, serão
usadas para se relacionar com a teoria, pois a entendo como invenção.
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escolha da matéria para tal fazimento imagético e a semelhança, na construção
de modos diversos de enxergá-la.

E a segunda, admitir uma equivalência

criativo-imagética entre produtores de visualidades de campos distintos. Nesse
sentido, a passagem poética de Drummond sobre a verdade ser uma metade
incompleta se faz legível, uma vez que os teóricos da fotografia nas últimas três
décadas têm derrubado à força inúmeras portas para alcançarem uma verdade
inteira; no entanto, eles próprios em seus fazeres perceberam, ao chegarem a
esse lugar luminoso, o meio perfil obtido mediante suas elaborações: o da
inexistência de inteireza em suas teorias em face de tantas outras. Isto posto, lêse o motivo pelo qual, atualmente, tantas formulações teóricas emergem na
tentativa de abraçar o mesmo de modo diferente.
Essas tentativas são a parte mais rica do desenvolvimento intelectual dos
movimentos das teorias fotográficas nas últimas três décadas, visto que “o tentar
não é nem ignorar o caminho nem enveredar pela estrada, mas antes ir abrindo
o próprio caminho” (Pareyson, 1993, p. 74); ou seja, não se deve simplesmente
abandonar o já existente, e sim com ele abrir outra trilha. Sendo assim, as
elaborações teoréticas cujo calibre e percepção são mais tenazes – e não
menosprezaram os escritos precedentes – reverberam de lá (1980) para cá (dias
de hoje) com certa vivacidade. Tal conjuntura deflagrada pela prática artística –
porquanto é na/pela obra de arte que ela surge – confere à teoria da fotografia a
possibilidade de escolher também a sua poética, “garantindo-lhe assim o seu
valor especulativo justamente no ato de chamá-la à concretude da experiência”
(Idem, p. 301). A passagem do regime da textualidade ao da imagem marca,
segundo Dubois (2017), um período de invenção no qual a fotografia se insere
como questionamento à teoria que, por sua vez, a elege como objeto de
investigação em si e não mais como simples replicação de uma realidade;
reúnem-se, desse modo, as forças necessárias para promover a descoberta do
campo da especificidade da fotografia: o fotográfico.
Já que “a arte existe porque a vida não basta” (Gullar, 2010),2 nada mais
adequado senão inventar uma teoria; mas uma que seja poética a ponto de
2

Trecho retirado da entrevista concedida a Luciano Trigo, por ocasião da Flip, disponível em

http://g1.globo.com/pop-arte/flip/noticia/2010/08/arte-existe-porque-vida-nao-basta-diz-ferreiragulla r.html, desde agosto de 2010.
21

convencer com ares de verdade absoluta, mesmo sabendo que para adentrar
aquela porta, à qual se refere Drummond, seria preciso dividir-se ao meio. “O
homem inventa a si mesmo!” e, dessa feita, inventa seus textos, seus
argumentos, suas locuções intelectivas como instrumentos para transfigurar a
realidade palpável e a da imagem, pois “vive num universo de ideias, sonhos e
realizações que são frutos de sua inventividade” (Gullar, 2012, pp. 14 e 23). Em
razão disso, inventou um discurso identitário para a fotografia, fazendo-o andar
de mãos dadas com a especificidade do meio; discurso emoldurado pelo apelo
ao dispositivo para culminar numa categoria de pensamento supostamente
autônoma, um “ser-em-si”, conforme relata Dubois (2017). Ainda de acordo com
esse autor, quando, a partir dos anos 1990, as abordagens acerca do fotográfico
são suplantadas por outras dúvidas sobre a imagem ser ou não fotográfica, e já
nos anos seguintes (primeira década de 2000) sobre o que é uma fotografia, “o
estudo do uso das imagens ganha destaque em detrimento do estudo
‘ontológico’ do ‘dispositivo’” (Idem, p. 40).
Dentro desse emaranhado teórico em construção, no Brasil, Tadeu
Chiarelli e Rubens Fernandes Junior propõem denominações diversas para o
tipo de edificação implantado pelo fazer artístico fotográfico vigente nos anos de
1994 e 2002, respectivamente, com o intuito de esclarecerem tais faturas visuais.
Para ambos os autores há uma concepção de mestiçagem da fotografia com
outras áreas como o teatro, a pintura, a performance, por exemplo. Interessa-me
destacar o fato de que a reflexão teórica acerca da fotografia é oriunda da
produção artística, e a inventividade no campo textual advém dos problemas,
limites, rompimentos, emancipações e misturas que os artistas promovem. Com
a intenção de responderem à imagem de modo legível, saindo da presença para
ingressar no sentido, as teorias da fotografia se revelam estratégias criativas.
Chiarelli publica em 1994 o texto intitulado “A fotografia contaminada”, por
ocasião da exposição homônima realizada no Centro Cultural São Paulo,
reunindo diversos artistas cujas produções dialogavam com a fotografia e com o
que ele denomina contaminada, “pelo olhar, pelo corpo, pela existência de seus
autores e concebida como ponto de interseção entre as mais diversas
modalidades artísticas, como o teatro, a literatura, a poesia e a própria fotografia
tradicional” (Chiarelli, 1999, p. 115).
22

Ao longo de seu texto, Chiarelli elenca os nomes dos artistas e suas
respectivas obras, realizando uma breve descrição crítica sobre a fatura de cada
um. Ao final, tem-se a impressão de uma contaminação que recai sobre a
identificação (identidade) e não identificação com o outro, conforme o próprio
autor escreve: “no sentido de contaminar suas fotos com o desejo de buscar uma
identificação maior com o outro – ou denunciar muitas vezes a impossibilidade
dessa busca na atualidade” (Idem, p. 118). O adjetivo contaminado serve mais
para tratar de uma postura artística frente ao modo como se emprega a matéria
eleita enquanto ferramenta de trabalho poético e, portanto, menos como um
instrumento procedimental, conforme aponta o autor em outra passagem – “um
instrumento para conhecer-se e conhecer o outro no mundo” (Idem, p. 115).
Aliás, é justamente esse distanciamento da técnica e do procedimento que leva
Entler (2009, p. 143) a definir a fotografia contemporânea como uma postura:
“algo que se desdobra em ações diversificadas, mas cujo ponto de partida é a
tentativa de se colocar de modo mais consciente e crítico diante do próprio meio”.
Tal como a obra de arte, que descobre seu modo de fazer tão somente durante
a sua feitura, assim também o é com a teoria. Os exercícios teoréticos acerca de
um campo artístico em construção podem ser mais sólidos passado algum tempo
de suas manifestações, mas isso não é uma regra. É necessário, muitas vezes,
um distanciamento histórico-temporal para que haja um aclaramento mais
adequado sobre os verdadeiros pontos nodais da questão; exceto para aqueles
verdadeiramente contemporâneos, no sentido apresentado por Agamben
(2009).3
Entender a formação de uma teoria como análoga à elaboração da obra
de arte é dar as mãos a aspectos bastante relevantes da ideia pareysoniana
acerca da formatividade. É necessário frisar os dois motivos pelos quais
Pareyson denomina sua produção de estética da formatividade e não da forma:

Agamben, em seu ensaio intitulado “O que é contemporâneo?”, afirma: “a contemporaneidade,
portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo,
dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através
de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época,
que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque,
exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela” (2009, p.
59). Ele defende que, para ser contemporâneo, é preciso enxergar não a luz, mas o escuro da
época, do tempo em que se está inscrito. Isso significa dizer que alguns autores, em suas
empresas teóricas, conseguem ultrapassar os limites da luz, do visível imediato, para encontrar
o outro do visível: sua escuridão.
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o primeiro seria para evitar “a vexata quaestio do formalismo e conteudismo”, e
o segundo, para evidenciar o processo de formação do produto artístico, na
medida em que a forma só é forma se concluir e incluir simultaneamente o
“movimento de produção que lhe dá nascimento e aí encontra o próprio sucesso”
(Pareyson, 1993, pp. 9-10). Penso nessa analogia porque entendo a produção
textual tão inventiva quanto a criação visual. Não consigo dissociar essas
atividades como sendo uma pertencente à razão e outra ao sentimento,
justamente porque, segundo Pareyson, sendo a obra um organismo vivo, ela
organiza esses dois estratos como interdependentes; e de fato o são. A atividade
humana, seja ela de qualquer esfera, é inventiva quando envolve as faculdades
do pensamento em sua totalidade. Escrever poesia, produzir uma fotografia,
elaborar um conceito crítico textualmente são modos de pensar e agir
simultaneamente. Portanto, “não se pode pensar sem ao mesmo tempo agir e
formar, nem agir sem ao mesmo tempo pensar e formar, nem formar sem ao
mesmo tempo pensar e agir” (Idem, p. 24).
Esse caráter formativo do pensamento criativo é bem articulado por
Dubois em seu artigo sobre “o movimento das teorias da fotografia de 1980 aos
nossos dias”. Em poucas laudas, o autor consegue apresentar os principais
teóricos que escreveram acerca da fotografia desde aquele ano (1980) até o
momento do digital turn, nos anos 2000. A estrutura de seu texto é muito bem
elaborada para pensar esse passeio por duas décadas de teorias ao sinalizar os
principais pontos de argumentação, cujo grand finale ainda era o índex. A
preocupação de Dubois não está voltada para pensar a teoria como estratégia
criativa, e sim para elencar o movimento inevitável, segundo ele, em direção ao
desligamento do caráter indicial como inerente à imagem fotográfica, promovido
pela virada digital. Ainda na época do fotográfico, os desdobramentos críticoconceituais foram inúmeros, cunhando termos específicos para dar conta da
situação da produção artística mediante ou com o uso da fotografia, do
fotográfico e de toda a disponibilidade desses campos, seja pelos aspectos
técnicos ou conceituais.
De certo modo, quando Chiarelli propõe que aqueles artistas reunidos não
buscavam em seus fazeres conhecer o mundo, demonstra já uma inclinação,
mesmo que sutil, para pensar a desvinculação do indicial, do decalque e do
rastro do real. Contudo, a leitura feita dos trabalhos revela ainda tal vinculação
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daqueles, pois, grosso modo, todas as produções parecem gritar em uníssono
uma realidade insuportável sobre a qual é preciso agir. Testemunha,
documentação, retrato, origem, imagens estampadas em capas de jornais e
fotocópia são algumas das palavras presentes no seu texto que conectam o
discurso textual a esse lugar histórico do fotográfico, enunciando, de certo modo,
que a fotografia é antes contaminada não pela possibilidade de uma linguagem
múltipla e mestiça, mas sim pela realidade do mundo. O autor, portanto, não
estava engajado em escrever uma teoria propriamente dita acerca da fotografia,
mas em defender um ponto de vista articulado a partir de uma ideia de
contaminação.
Essa estratégia foi fundamental, naquela época, para pensar o modus
operandi encontrado na produção brasileira desde o final do século XIX, visto
que Chiarelli inicia falando do trabalho de Militão de Azevedo. Isso não significa
que o primeiro entenda produção contaminada como exclusiva da arte brasileira;
mesmo tendo sido ele quem, criativamente, propôs um terreno para se pensar a
fotografia em sua multidimensionalidade.
“O homem quando nasce não é ninguém. Ele se torna gente pela
educação, pela cultura, pelo que lhe ensinam. Ele já encontra um mundo humano
inventado e nele se integra; outros decidem reinventá-lo. Os poetas, os pintores,
os dramaturgos o reinventam de determinada maneira; os cientistas de outra”
(Gullar, 2012, p. 41). Ao artista, o mundo em si é insuficiente, ele precisa ser
reinventado, ou seja, é uma invenção da invenção. Uma dupla inventividade
nutrida pela necessidade de potencializar a vida e o ser no mundo. Comungo,
nesse sentido, da afirmação de Bourriaud quando este diz que a oportunidade
oferecida pela arte é “aprender a habitar melhor o mundo, em vez de tentar
construí-lo a partir de uma ideia preconcebida da evolução histórica” (2009, p.
18).4 Enquanto os artistas estão, em suas invenções, incumbidos de habitar o
mundo de uma forma melhor, os teóricos se ocupam da decodificação desses
inventos a partir de outra invenção, o texto. Isso mostra como a teoria está
4

Trazer Bourriaud com sua estética relacional se faz justo no sentido relativo ao entendimento
oferecido pelas práticas artísticas sobre como ser no mundo. Existem diferenças enormes sobre
o que ele chama de estética e o que Pareyson compreende por esse termo, mas aqui não cabe
elucidar tais distinções, pois fugiria do escopo do trabalho. Apenas chamamos esses autores
para o debate porque eles apresentam, cada qual ao seu modo, um jeito de pensar a produção
prática por meio da escritura de uma teoria. Ambos inventam estruturas conceituais teóricas de
modo a oferecer uma interpretação possível sobre os acontecimentos e faturas artísticas.
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submetida, antes de existir, à prática da arte. Contudo, parece ser mais
verdadeiro para uma cultura de sentido – na qual estamos inseridos – que aquela
se torne mais reverberante do que a própria obra que a provocou a surgir.
Se, para Chiarelli, as fotografias agora são contaminadas porque tocam e
articulam áreas diversas de si mesmas, para Rubens Fernandes Junior, elas são
expandidas. Elas seriam, então, “uma criação artística que exige mais
elaboração e reflexão, que um simples resgate momentâneo do real” (Fernandes
Junior, 2002, p. 183). Sua tese, estruturada e elaborada com muito cuidado na
tentativa de mapear de forma larga e coesa as produções artísticas – com ênfase
na arte brasileira –, inclusive propondo uma análise de trabalhos encaixados
nesse conceito do expandido, emerge num cenário ávido por locuções que
proporcionem uma possibilidade de reflexão acerca da transformação da
fotografia pelos artistas. Rubens se apropria do conceito “expandido”,
inicialmente cunhado por Gene Youngblood em 1970, quando este falava do
cinema, que se tornara expandido pela sua afetação e mistura com outras
tecnologias como, por exemplo, o vídeo, a ciência da computação e a televisão.
Em 1985, Andreas Muller-Pohle em um artigo publicado na revista da qual era
editor e criador, a European Photography, trata, pela primeira vez, da fotografia
expandida. Em seu texto “Information Strategies”,5 Muller-Pohle afirma que “a
fotografia provocou portanto uma alteração do paradigma estético, uma
reorientação, afastando-se de um princípio de beleza em direção a um princípio
de informação/inovação”; em outras palavras, “a fotografia informou à arte o
critério de informação” (1985).
Antes de se expandir, a fotografia, segundo Muller-Pohle, estava inscrita
numa sociedade informacional6 para a qual era mais valioso administrar a
informação. Em razão disso, ele apresenta três pilares sobre os quais estaria
fundada a prática da fotografia: produção, distribuição e consumo. Nesse ponto,

5

Para este estudo tive acesso a uma tradução não finalizada, para o português, feita por Marcelo
Kaiser, do referido artigo cuja publicação não ocorreu. Uso suas traduções, mas referencio na
bibliografia a obra original, à qual também tive acesso.
6 Seria interessante pensar as articulações de Muller-Pohle (1985), ao falar da sociedade dos
anos 1960 e 1970, com os dias de hoje, quando nos comunicamos imageticamente por meio das
redes sociais, sendo possível inclusive transmitir imagens ao vivo em tempo real. Será que
retrocedemos e desfizemos a chamada fotografia expandida? As atividades fotográficas de hoje,
com os dispositivos móveis, atestam ainda mais um pertencimento ao sistema informacional, no
qual estamos inscritos mesmo não querendo, ou elas se propõem a romper os limites da
informação, do dispositivo, gerando uma nova revolução?
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historicamente, temos um processo criativo transformado em processo de
produção de informação. No caso da distribuição, “a informação é informada pelo
meio pela qual é distribuída”, ou seja, é veiculada numa revista ou jornal, exibida
em uma galeria de arte ou exposta nas ruas. E, no caso do consumo, desponta
a figura do crítico como intermediador da informação gerada pela fotografia.
Nesse sentido, o autor enxerga uma exaustão do sistema fotográfico em
vigor, cujo declínio começou com a retirada de todas as partes possíveis do
mundo (recorte do real) com o intuito de, em seguida, analisá-las e devolvê-las
ao local mesmo de onde foram recortadas. Porém, num segundo momento, esse
sistema fotográfico volta a si mesmo para anular o mundo donde antes havia
produzido suas visualidades, atingindo seu píncaro exaustivo nos anos 1980
com o paradigma da substituição da objetividade mecânica pelo subjetivismo, de
modo a oferecer a ideia de um “estilo próprio” para cada fotógrafo. Diante da
emergência em romper esse esgotamento programático, a fotografia expandida
seria um método hábil em auxiliar a saída do momento decisivo, do recorte do
real, do decalque, para entrar na invenção; uma invenção de base informacional,
“não precisaremos mais descobrir imagens já que seremos capazes de inventálas todas” (Muller-Pohle, 1985). Como expandida, inscrita numa sociedade
comunicacional, o mais valioso é operar a informação e dela propor
experiências.7
Essa noção da informação se aproxima da virada digital de Dubois (2017,
p. 41) para a qual “não há diferença entre um texto, uma imagem e sons; tudo é
reduzido à base ‘informacional’ dos data”. O advento digital planifica as
diferenças de natureza entre as imagens, e também entre as outras maneiras de
comunicação existentes, segundo o autor. Partindo disso, há um contraponto
entre a fatura gerada pelo dispositivo, por isso ontologizado, marcado e
referindo-se ao real, e a fatura feita por um código binário, no qual se desfaz toda
conexão possível com o mundo e com uma suposta genética do fotográfico.

7

As diferenças entre informação e experiência devem ser levadas em conta a partir do
pensamento de Jorge Bondìa Larrosa no seu livro Tremores. Escritos sobre a experiência ou em
seu artigo intitulado “Notas sobre a experiência e o saber da experiência”. Nesses textos, o autor
defende que a experiência é aquilo que nos acontece, aquilo que nos passa, e não o que passa
ou o que acontece. Já a informação seria uma antiexperiência, uma vez que, na busca constante
por permanecer-se informada, a pessoa anula a experiência em troca da informação e, sendo
informada, despreocupa-se em permitir que algo lhe aconteça, para apenas acumular mais
informações e não experiências.
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Contudo, os entusiastas dessa planificação parecem não pensar no fato histórico
ocorrido no seio das artes quando da desmaterialização do objeto de arte nos
anos 1960. Foi somente a partir dos anos 1980 que ocorreu uma releitura acerca
da ideia de uma produção artística desmaterializada e, dentro dessas novas
proposições, o produto e os processos artísticos se tornaram neomateriais ou
transmateriais.8 Entendeu-se que a explicitação da matéria em uma fisicidade
palpável não era suficiente para torná-la material ou, de outro lado, que a
virtualidade mesma da matéria faria do objeto artístico imaterial. A questão era
revisada justamente pelo fato da camuflagem, ou seja, da não aparência da
matéria não implicar inexistência, mas, ao contrário, enfatizar a presença e o
pertencimento da pessoa enquanto ser no mundo. O mundo informatizado do
binarismo planifica, a meu ver, única e exclusivamente a informação, porém
jamais a ação e a experiência que, como se sabe, são elevadas à máxima
potência pela atividade artística.
Ao retomar o conceito de expansão, Fernandes Junior mantém a
perspectiva de interação com outras áreas – existente desde Youngblood –, mas
não vai muito além disso. Apesar de uma análise bastante rica e interessante
sobre diversos trabalhos de artistas, o foco principal da discussão continua a ser
a “capacidade incisiva de difundir novas visualidades, recriando nossas
percepções” (Fernandes Junior, 2002, p. 263). O autor defende ser a fotografia
o lugar onde tal conceituação atingiu mais destaque devido ao uso cada vez
maior de procedimentos experimentais. Em alguns pontos de sua tese, ela
emerge como sujeito ativo e operativo na mudança de si mesma: “por nunca ter
admitido sua estabilidade técnica e por sempre buscar atender o imediatismo do
mercado, a fotografia buscou a expansão como forma de sobrevivência” (Idem,
p. 259). Ou seja, foi a fotografia em si mesma, dotada de vida própria, quem
propôs e realizou tal expansão para sobreviver. Não acredito que a fotografia
tenha buscado sobreviver, mas sim que os artistas a tenham utilizado como um

8

Tenho em mente, aqui, as pesquisas de Mitchel Whitelaw (http://mtchl.net/) cujo conceito
operativo se baseia nas argumentações de Hans Ulrich Gumbrecht sobre a produção de
presença para compreender as manifestações da arte digital e das novas mídias como
transmaterial. E, também, o artigo de Cristine Paul chamado “The Myth of Immateriality”, no qual
ela discute sobre as possibilidades de as novas mídias apresentarem formas de romper com o
sistema vigente do pensamento da arte, inclusive institucionalmente (museus, galerias,
colecionadores), para fazer surgir outro modo de lidar com as manifestações artísticas na
atualidade, baseadas, portanto, em uma neomaterialidade.
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instrumento criativo que, apesar de seus limites inscritos no programa,
demonstrava uma amplitude e abertura jamais vistos e, por isso mesmo, seu
esgarçamento era inevitável. Tão inevitável que já durante o século XIX, no
momento de sua descoberta como uma nova tecnologia, seus limites foram
ultrapassados.9
O interessante dessa passagem textual, do supracitado autor, é a
constatação da álacre vivacidade oferecida por um conceito hábil em responder,
analítica e criticamente, ao movimento oportunizado pelo sistema fotográfico,
quando manipulado com intenções inventivas, criativas e processuais em arte.
Nota-se certo deleite em defender a expansão e sua marca como elemento
inseparável da produção artística, e não podia ser de outra maneira. Num
momento em que ainda se tenta buscar palavras apropriadas e suficientes para
abarcar as transformações operadas pelos artistas junto à fotografia, um
conceito como esse vem ao encontro da necessidade teórica. “Justifica-se,
portanto, a existência da fotografia expandida como aquela que vai além da
própria fotografia, desenvolvendo todo tipo de experimentação e aproximando
definitivamente o fazer fotográfico de uma atividade estética renovadora” (Idem,
p. 261). Contudo, sua pesquisa, atrelada ao programa semiótico de Peirce,
incorre na afirmação de uma fotografia expandida presente na própria tríade
peirciana: a imagem fotográfica rompe com a primeiridade e a secundidade
sígnica, características das propostas dos teóricos anteriores, para fazer morada
no símbolo e, assim, assegurar a sua expansão.
O expandido em Muller-Pohle era discutido sob o tripé comunicacional da
produção, distribuição e consumo. Já Fernandes Junior, partindo do tripé
peirciano, escolhe uma das pernas para sustentar o expandido. Enquanto o
primeiro

pensa

o

sistema

da

comunicação

como

um

todo,

via

informação/inovação, o segundo propõe uma análise mais específica acerca dos
modos de produção, entendidos como modos de produção simbólicos, dada a
conexão energética vital do símbolo com seu produto com base na estrutura

9

Basta pensar no exemplo de Hippolyte Bayard com seu autorretrato como um homem afogado,
o qual rompeu não apenas os limites técnico e conceitual vigentes da imagem fotográfica
naqueles anos.
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semiótica de Peirce. Essas estratégias criativas10 para pensar o uso da fotografia
feito pelos artistas se inscrevem, no meu entendimento, em duas reflexões
elaboradas por Pareyson: uma da produção e formação da obra de arte –
portanto também do texto –, a dialética da forma-formante e da forma-formada,
e outra da busca pela verdade, no pensamento revelativo e no pensamento
expressivo. Para compreender o primeiro ponto da formação de um texto (obra),
deve-se considerar a sua concomitante completude e incompletude. Ele só será
formado no momento em que sua formação se iniciar, ou seja, só existirá em sua
totalidade – em outras palavras, será finalizado – simultaneamente ao processo
que lhe dará cabo. A dialética da forma pareysoniana prevê um processo
orgânico no qual execução e invenção são sincrônicas.
É exatamente na aventura criadora, no mergulho da fatura textual, na
tentativa de encontrar uma forma capaz de solucionar os problemas estipulados
pela imaginação e pelo intelecto, em conjunto, que tal dialética se inscreve.
Enquanto formante, a forma final do texto é apenas um presságio e como
formada ela só se efetiva no momento em que sua formação terminar. Ou seja,
este texto, que é a forma do pensamento em palavras, existe e não existe. “Não
existe, porque como formada só existirá quando se concluir o processo; e existe,
porque como formante já age desde que começa o processo”. Contudo, essas
formas não diferem entre si, são coincidentes, porque o anúncio de uma se
presentifica na formação da outra, ou, melhor dizendo, há uma “adequação
consigo mesma” (Pareyson, 1993, p. 75). De fato, costuma-se pensar a produção
de um texto como a elaboração de uma verdade absoluta, com valor e gramática
específicos a partir dos quais é possível realizar uma leitura não apenas da obra,
mas da realidade. Mas se o adágio de Einstein – “a realidade é uma ilusão,
embora bastante persistente” – for levado a sério, qual realidade se lê? Nesse
ponto, Carlos Drummond de Andrade tinha razão ao escrever sobre a porta de
acesso à verdade permitir apenas meia pessoa de cada vez. Afinal, “todas as
ações e todas as imaginações humanas têm em vista satisfazer as necessidades
dos homens e trazer lenitivo a suas dores”, sejam elas físicas ou não (Einstein,
2011, p. 21).

10

Aquilo falo em sentido amplo, referindo-me a todos os autores que aparecem no texto do
começo ao fim, sendo da fotografia ou não, e inclusive incluindo-me na mesma perspectiva como
criador de um texto, de um argumento, de uma ideia.
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Portanto, “se o homem é uma invenção do homem, se ele vive num mundo
que ele mesmo inventou, então uma conclusão que se pode tirar disso é que
tanto faz a verdade como a mentira, tanto faz o verdadeiro quanto o ilusório”
(Gullar, 2012, p. 62). E isto aconteceu com a fotografia: outrora uma verdade,
um pedaço do real – representação tão verossímil cujas características poderiam
confundir quem visse uma imagem fotográfica a ponto de colocar a pessoa
diante do objeto mesmo –, agora é transformada em ilusão, em invenção; não
apenas pela virada digital, mas em sua gênese, como demonstra Fontcuberta a
partir de seu conceito de contravisão.11 O ponto crucial da estratégia criativa para
pensar uma estrutura agora inventiva baseava-se na virada digital, no
desvencilhamento de uma origem quase genética com o real, encontrada no
sistema analógico, doravante dele completamente desconexo. Acontece que,
para Fontcuberta (2009), não foi preciso esperar o advento do digital para
perceber a capacidade inventiva da fotografia. Ele devolve 12 à fotografia seu
direito à ilusão, à mentira e à invenção, afirmando a presença da fraude e do
falso nas imagens técnicas. “A vontade de contestar ou de ‘contradizer’ o status
quo de uma certa ordem visual baseada na evidência fotográfica me levou a
formular a noção de contravisão” (Fontcuberta, 2009, p. 184).
Nesse ponto, é preciso adentrar a ideia dos pensamentos expressivo e
revelativo, pois a lógica contida neles ajuda a delinear o papel criativo da
produção textual, bem como introduz o problema da interpretação; justamente
este o terreno por onde Pareyson move seus argumentos para tratar da
“solidariedade originária entre pessoa e verdade, na qual consiste a essência

11

O próprio Fontcuberta esclarece que a primeira vez que tratou desse conceito foi em 1977
num ensaio publicado na revista suíça The Village Cry. A ideia da contravisão aparece em um
esboço ensaístico colaborativo entre Flusser, Mulher-Pohle e Fontcuberta no qual eles dizem: “a
intenção da contravisão é ver nosso ser-no-mundo, e não o mundo em si mesmo”. Esse pequeno
texto de duas páginas, chamado de counter-vision e disponível no site flussersutdies.net, ajuda
a entender como as articulações teóricas desses autores se entrecruzaram e se contaminaram.
No ensaio, eles explicitam os cincos pontos determinantes para pensar a contravisão: “(1) que o
problema da contravisão é o da intenção; (2) que isto não é uma crítica à visão, mas da intenção
visual; (3) que isto é um problema prático, e também político; (4) que o ‘objeto’ não é o mundo,
mas a relação do sujeito com o objeto. E (5) que isto pretende tornar visível como o sujeito injeta
significados nos objetos”. A troca criativa entre eles reverberou em produções que afetam ainda
hoje os discursos da fotografia intensiva e frequentemente.
12 Uso o verbo devolver em analogia com o ensaio de Didi-Huberman chamado “Devolver uma
imagem” (publicado no livro Pensar a imagem, organizado por Emmanuel Alloa), no qual a
discussão gira em torno da restituição daquilo que foi tirado, tomado, escondido, devolvendo a
fotografia “não como lugares-comuns, [...] mas como o lugar do comum” (2015, p. 223),
explicitando ainda mais o caráter da contravisão desenhado por eles sobre ser no mundo.
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genuína do conceito de “interpretação”” (Pareyson, 2005, p. 5). A tese do autor
é fundada na concepção de que, no mundo hodierno, existe uma separação
entre práxis (ação) e teoria13 (pensamento), movimento causador de uma
instrumentalização do pensamento cuja direção está voltada à ação sem
verdade (praxismo) ou então à razão sem verdade (tecnicismo). Parto do
pressuposto de que os teóricos tratados neste artigo operam, invariavelmente,
cada qual com suas qualidades e seus defeitos, por meio de um pensamento
revelativo, segundo o qual “o homem deve escolher entre ser história e ter a
história, entre identificar-se com a própria situação ou dela fazer um trâmite para
atingir a origem, entre renunciar à verdade ou dar uma revelação irrepetível dela”
(Idem, p. 9). Dito de outra forma: “cada época e cada geração elaboram sua
maneira

de

pensar, transmitem-na

e

constituem,

assim,

as

marcas

características de uma comunidade. Por isto cada um deve participar na
elaboração do espírito de seu tempo” (Einstein, 2011, p. 29).
O pensamento expressivo é caracterizado pela ausência de verdade,
pois sua busca é mero produto histórico; preocupa-se em ter a história
e, assim, renuncia à origem e se torna tão somente “uma simples
expressão do tempo”. Já o pensamento revelativo almeja a verdade,
quer ser a história, quer proporcionar à verdade uma revelação
irrepetível, sem, contudo, abandonar o aspecto expressivo. No
pensamento revelativo, expressão e revelação caminham pari passu.
A solidariedade entre a pessoa e a verdade é o lugar donde brota a
verdade. A expressão está contida na revelação, daí a habilidade do
pensamento revelativo de ser aquele capaz de, ao mesmo tempo,
exprimir e revelar; exprimir a pessoa ao revelar a verdade e revelar a
verdade ao exprimir a pessoa. (GATTI, 2017, p. XX)

Destarte, o pensamento capaz de revelar só ocorre mediante uma aliança
com a expressão do tempo histórico no qual se está inscrito; no entanto, a mera
expressão do tempo não atinge a verdade porque se distancia da pessoa sem a
qual inexistem caminhos para chegar a um pensamento autêntico e revelativo.
A verdade é desejada e produzida no seio do pensamento revelativo, mas
ela só existe tal qual a forma formada e a forma formante: em sua própria busca.
Enquanto é buscada, a verdade se desenvolve numa forma prenunciada e ainda
amorfa; uma vez que, assim como a dialética pareysoniana da formação da obra
de arte (que aqui deve ser estendida e entendida para a formação do texto), ela
só se apresentará definida quando constituída em sua totalidade. No caso da
13

É uma cisão como esta que levará Giorgio Agamben (2013) em dois capítulos do seu livro O
homem sem conteúdo a discorrer sobre a necessidade de reavaliar o hiato causado pela ruptura
entre práxis e poiesis. Por isso ele dirá ser a crise do mundo de hoje uma crise da poesia.
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obra de arte, quando a configuração visual chega ao bom termo e o artista
percebe o momento de interromper sua fatura. E, no caso do texto, quando o
teórico alcança uma clareza suficiente em relação às suas proposições. Em
ambos os casos, quando o resultado final da forma (forma formada) se apresenta
resoluto, porém ainda carrega o spunto14 que o germinou e toda a vida da sua
formação (forma formante). “A verdade não pode comparecer senão enquanto
formulada e que não é formulação da verdade aquela que não é a própria
verdade enquanto interpretada” (Pareyson, 2005, p. 62).
Fontcuberta, assim como aqueles teóricos que compõem o corpo de
críticos acerca da exposição A Invenção de um Mundo, ocorrida no Itaú Cultural
em São Paulo,15 na qual foram exibidas fotografias, com um recorte específico,
da coleção da Maison Européenne de la Photographie (MEP) de Paris, opera no
mesmo eixo intelectual: pensar a fotografia como invenção, dotada de ficção e
capaz de edificar um universo dessemelhante do chamado mundo real e, em
certos casos, sem qualquer referência a ele. Fator este adequado para
evidenciar a ruptura entre práxis e pensamento da qual Pareyson se ocupa, pois
“o que ocorre na prática é que a verdade se tornou uma categoria escassamente
operativa; de alguma maneira, não podemos senão mentir. O velho debate entre
o verdadeiro e o falso foi substituído por outro entre ‘mentir bem’ e ‘mentir mal’”
(Fontcuberta, 2009, p. 15). Se tal proposição for levada a cabo, então a teoria
dos muitos mundos16 emprestada da física quântica por Philippe Dubois para

14

Esse termo é um conceito operativo para a teoria da formatividade e ele circula todo o processo
de formação da obra de arte. Contudo, para não ser prolixo, trata-se de compreender a existência
de um germe, de um prenúncio com o qual a obra se desenvolve. A tradução do italiano para o
português usa o termo inglês insight para significar o conceito pareysoniano. Porém, tal tradução
gera um reducionismo perigoso para pensá-lo, visto que o germe do qual Pareyson trata, como
conceito operativo, não é uma derivação, ou seja, uma consequência em resposta a uma causa,
mas um elemento participante da solidariedade orgânica de todo processo formativo. Para saber
mais especificamente sobre esse termo, ler o artigo de minha autoria, publicado sob o título “O
spunto pareysoniano: reflexões sobre sua acepção e sua presença no fazer artístico”, no livro A
operação artística. Filosofia, desenho, fotografia e processos de criação, publicado pela Edufba,
em 2017.
15 A exposição aconteceu em 2009, conta com textos de Serge Tisseron, Ronaldo Entler,
François Soulages e Rubens Fernandes Junior e teve curadoria de Eder Chiodetto e Jean-Luc
Monterosso.
16 Com essa teoria, chamada de IMM (Interpretação dos Muitos Mundos), Hugh Everett
propunha, em 1954, pensar que os estados múltiplos da matéria quântica não se interrompiam
ao serem observados, mas sim ocasionavam uma duplicação de si no momento mesmo da
observação. É como se o mundo se duplicasse e, por isso, fosse possível a existência de
universos paralelos a este no qual vivemos. São inúmeras as implicações de aceitar tal teoria
como verdadeira – e muitos cientistas ao redor do mundo se empenham nisso, e outros em
derrubá-la –, porém, aqui, interessa pensar a possibilidade de infinitas realidades.
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compreender a transformação da imagem fotográfica e, consequentemente, da
elaboração de uma teoria especializada da qual ele é um dos nomes centrais
desde a publicação de seu livro O ato fotográfico, já estava inscrita na
contravisão.
“Nem o exato nem o verdadeiro são inerentes à fotografia. Se as imagens
podem passar por exatas, e mesmo verdadeiras, a exatidão ou a verdade não
estão somente nelas” (Rouillé, 2009, p. 62). Se a verdade não está apenas na
fotografia, onde mais? Pareyson dirá ser na interpretação, dado que com ela
“encontramo-nos diante de uma ‘coisa’ e descobrimos um ‘mundo’” e esse
mundo é “um pessoalíssimo modo de interpretar o mundo” (Pareyson, 2008, p.
115); nessa operação interpretativa encerra-se, segundo o autor, um duplo
infinito: um relativo ao universo, ao mundo em si, e o outro, à pessoa. O perfil da
verdade poetizado por Drummond apresenta-se encarnado pela via da
interpretação: cada autor, passando pela porta da teoria da fotografia, encontrou
outras verdades com as quais dialogar. O pensamento revelativo ascende à
verdade na medida em que esta é entendida como pertencente à pessoa e por
ela produzida. Desse modo, descarta-se o absoluto, mas não por meio de uma
pretensão pessoal universal da verdade, e ingressa-se no infinito particular, na
grandeza única, irrepetível e inexaurível da pessoa; universal porque inexaurível,
infinita porque pessoal. Pois “toda fotografia é uma ficção que se apresenta como
verdadeira” (Fontcuberta, 2009), e toda teoria é uma verdade ficcionalizada pois
inventada na interpretação.
A interpretação é, deveras, de suma relevância na concepção das
transformações que vinham sendo arquitetadas desde finais dos anos 1970 e,
mais fortemente empreendidas, a partir da década de 1980 no pensamento
sobre a fotografia. No início era a natureza mesma a única responsável por
plasmar a realidade, por fazer dessa realidade uma fotografia – fato explicitado
pelo título do livro de Talbot, The Pencil of Nature. O sujeito foi jogado fora,
descartado, pois, como operador, nada produz. Esse fascínio pela destituição da
fatura manual, exercido desde cedo pelo descobrimento da tecnologia mecânica
da fotografia, fez da interpretação um anátema. Somente nas últimas três
décadas e meia foi possível devolver à fotografia o que a constitui em todas as
suas dimensões: a interpretação. “A declaração ontológica sobre a essência da
imagem fotográfica pressupõe a ausência de intervenção e, portanto, a ausência
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de interpretação” (Idem, p. 26), mas sabe-se que “não há verdade fora das
interpretações que dela se dão” (Pareyson, 2005, p. 268). No entanto, ao
considerar-se a locução de Einstein sobre cada homem pertencer a sua época
e transmitir o seu pensar de acordo com ela, somente hoje é possível revisitar a
fotografia com tantas reverberações, incluindo nela tanto verdade quanto
mentira.
De acordo com Serge Tisseron (2009), o problema do irreconhecimento
da ficção na trama fotográfica deu-se, especificamente, porque a fotografia é
descoberta (século XIX) numa sociedade baseada na cultura do livro; e, em uma
cultura como esta, era impensado que algo pudesse ser e ao mesmo tempo
inscrever seu oposto. Mas, atualmente, segundo o autor, a cultura das telas – a
de uma sociedade mediada por estas – não somente permite a convivência entre
esses dois estratos outrora separados, como também os une em uma nominada
“realidade mista”: uma realidade em que a justaposição entre verdade e ficção é
tão entrelaçada que sua dissociação é impossível. Para Soulages (2009), o
problema está na eleição cultural sobre a palavra ficção, que, em francês,
carrega tanto o sentido de falso quanto de imaginado, inventado, e na escolha
do primeiro como único significado possível. A exaltação da realidade proibiu a
produção ficcional e a entendeu como inverdade. É evidente, pelos autores
elencados, a convivência entre verdade e ficção, sua mistura constante e
ininterrupta.
Hoje se enxerga o potencial ficcionalizante da fotografia, marcado já em
seu nascimento. Entretanto, devido a esse caráter ficcional, há autores cujas
pesquisas procuram ingressar numa verdadeira saga contra o referente,
empreendendo uma postura inclinada à aniquilação ou à invalidação do
pensamento indicial. Deve-se ter aí cuidado, pois ocorre que a fotografia, desde
sua origem, carrega esses dois lados. Analisar a imagem fotográfica pelo viés
do documento decalcado, realístico, recortado, é ainda possível e válido; do
mesmo modo é possível reflexionar sobre a ficção fotográfica. Contudo, um não
aniquila o outro, e por isso mesmo considerar a realidade mista proposta por
Tisseron é uma estratégia válida. As realizações teóricas dos autores aqui
elencados procuram mapear uma postura na qual haja convivência entre a
mestiçagem de realidades. Rouillé demonstra claramente certa tendência a
pensar a marca de impressão da realidade como uma redução pejorativa da
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imagem fotográfica, o que corrobora o entendimento de uma exaltação do
aspecto ficcionalizante. Todavia, convém indagar: como ficcionalizar algo
inexistente? Ou ainda: como inventar um mundo sem a ideia de mundo? De
modo diferente, mas um pouco inclinado à mesma superação do traço e da
marca pela prevalência da invenção, Dubois escreve que a imagem mudou o
seu estatuto e deixou para trás a representação. A substituição de um paradigma
por outro, a meu ver, não realça as capacidades do meio fotográfico nem da
fotografia como matéria de criação artística; pelo contrário, ao descartar sua
natureza plural e mista, tenta subscrevê-la noutro sistema engessado de
pensamento.
Portanto, “a natureza da interpretação é de ser ao mesmo tempo
revelativa e expressiva: nela o objeto se revela na medida em que o sujeito se
exprime” (Pareyson, 2008, p. 118). Esse é o ponto central para pensar a teoria
como estratégia criativa, visto que a elaboração de uma teoria já é interpretação
de algo e por isso mesmo deve ser revelativa, no sentido de tentar ascender à
verdade, e expressiva porquanto inscrita no sujeito. Assim como a natureza da
interpretação é infinita, a fotografia pode então apresentar mundos e realidades
também infinitos, em analogia com a aproximação feita por Dubois entre a
“Interpretação dos Muitos Mundos” e a pós-fotografia. Para esse autor, o pósfotográfico é a fotografia digital contemporânea – “a imagem fotográfica digital
contemporânea, também chamada de ‘pós-fotográfica’” (Dubois, 2017, p. 45). Já
para Fontcuberta (2016), a ideia do pós-fotográfico é, igualmente, marcada pelo
advento digital, todavia encarando a fluidez da fotografia no espaço híbrido,
mediado por telas, de uma sociedade digital cuja consequência é a
superabundância de imagens circulando ininterruptamente.
A possibilidade de mundos infinitos na fotografia, para Dubois, vem
instaurar a invenção de uma imagem “a-referencial”, sem decalques nem marcas
de identificação. Contudo, a teoria dos muitos mundos fala de uma cópia, uma
duplicação do mundo. Como cópia, o novo universo continuaria a carregar as
mesmas características do mundo de onde foi derivado, porém, segundo o autor,
isto é impensável, haja vista a carga informatizada da imagem agora planificada
e originada num código binário. Assim, Dubois levanta uma preocupação com a
ontologia da fotografia: ao deslocar a ideia da imagem-traço para a da imagemficção, ele estabelece uma visão ontológica agora ficcionalizante, diversa
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daquela anterior advinda da substância do real. Há, certamente, nessa reflexão,
uma substituição de um lugar por outro (do mundo referencial pelo ficcional), mas
ambos os lugares existentes num mesmo mundo. Por que então substituí-los ao
invés de convidá-los a se frequentarem? Essa é a manobra criativa de Dubois
ao levantar a hipótese de que a realidade não é mais um critério sob o qual se
pode inscrever a fotografia e sim a ficção, criando uma cisão entre esses
mundos.
Diante disso, o autor discorre sobre como encarar o documento e o
arquivo, tendo em vista a anulação dos vínculos com a realidade, os fluxos de
uma imagem sem material e sem lugar, ou seja, uma mudança de fisicidade.
Proveniente disso, a unidade espaçotemporal da fotografia, antes afirmada pela
sua própria conexão com o mundo, agora é mestiça e plural, pelas suas
vinculações e veiculações digitais – a questão da fixidez da imagem. Essas
incursões são inscritas nas dicotomias “mundo da ficção versus ficção do mundo;
possível versus plausível; crença versus credibilidade; autenticidade versus
falsificação” (Dubois, 2017, p. 48), conduzindo à necessidade elaborativa de uma
“teoria da imagem-ficção”. “Sem o tentar, a descoberta não poderia jamais
concluir uma busca, e o buscar jamais poderia tampouco esperar descobrir”
(Pareyson, 1993, p. 74). De certo modo, essa é a operação perseguida por todos
os autores: tentar descobrir uma conexão capaz de fornecer uma interpretação
das empreitadas artísticas relacionadas com o fazer fotográfico desde o seu
advento. Nas palavras do escritor espanhol Angél Ganivet, seria o mesmo que
dizer: “o horizonte está nos olhos e não na realidade”.
Curiosamente, suas palavras não foram consideradas no contexto
fotográfico, apesar de ele ter vivido poucas décadas após sua descoberta. Seu
axioma apontava, naquele final de século, para estas teorias hoje
esquadrinhadas e examinadas. A força de sua asserção reside no elo de uma
produção inexaurível entre o horizonte e os olhos, entre a verdade e a invenção,
entre o mundo e o ser no mundo vivido pela pessoa. Ao se olhar o mundo, qual
horizonte se abandona? Ou como propõe pensar Fontcuberta (2016, p. 27) a
partir das colocações sobre o nome pós-fotografia: “o que abandonamos, em
que posteridade nos alojamos, do que nos despedimos?”. De certo modo ele
mesmo responde quando redige o artigo “Por um manifesto pós-fotográfico”,
primeiramente publicado no jornal La Vanguardia, em 2011, no qual apresenta
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um decálogo de ações para uma ação pós-fotográfica.17 Frente a tantos
horizontes, a teoria da fotografia tem se reinventado e tensionado os seus locais
de origem, armada com estruturas de pensamento bastante criativas, embebidas
de potências diversas, convergindo para um lugar de convivência: pensar o
mundo produzido por nós em suas particularidades.
Quando se pensa na frase de Virgínia Wolf, “é muito mais difícil matar um
fantasma do que matar uma realidade” – desloquemos um pouco o contexto de
sua grafia para o aqui pretendido –, percebe-se o quanto ainda precisamos nos
esforçar para descobrir quais são os fantasmas do mundo da fotografia e para
encarar suas realidades plurais, sem necessariamente haver um cadáver. É
provável que desde os anos 1980 as portas da verdade já estivessem abertas e,
mesmo assim, quiseram arrebentá-las; e, dentre as teorias encontradas lá
dentro, foram escolhidas aquelas sob as quais hoje se pode repousar. Ou seja,
as discussões foram elaboradas de acordo com o capricho, a ilusão ou a miopia
de cada autor, conforme Drummond. Dentro do multiverso da arte, o fazer teórico
como produto inventivo, portanto formativo, se “fundamenta na sua própria
possibilidade, lhe fornece os critérios com que exercitar a própria reflexão da
experiência” (Pareyson, 2005, p. 238) e se revela propriamente no que “consiste
o fascínio da arte: ela causa admiração e impressiona pela contingência do
processo que a realiza, e cativa e encanta pela necessidade com a qual a sua
lei a mantém coesa em uma indissolúvel harmonia” (Idem, 1993, p. 92). Arte e
teoria não são substratos desconexos e moradores de mundos distintos, elas se
frequentam, coincidem e coabitam as mesmas invenções. “Em casos como esse,
é a poesia que funda a história” (Gullar, 2012, p. 58).

17

O referido artigo foi originalmente publicado no jornal La Vanguardia, de Barcelona. Teve uma
publicação em português, com tradução de Gabriel Pereira, na Revista Studium n. 36, de julho
de 2014, disponível em <http://www.studium.iar.unicamp.br/36/7/index.html#_ftn1>. Foi
republicado no livro La fúria de las imágenes. Notas sobre la postfotografía, em 2016, o qual
consta da bibliografia.
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ANÁLISE DA SEQUÊNCIA E DAS POSSIBILIDADES NARRATIVAS NO
FOTOLIVRO ILLUSTRATED PEOPLE, DE THOMAS MAILANENDER
Felipe Abreu e Silva1

Resumo
Este artigo analisa os aspectos estruturais e narrativos do fotolivro
Illustrated People, de Thomas Mailaender – ganhador do prêmio de melhor
fotolivro no Photobook Awards em 2015 –, e o impacto desses elementos em
sua recepção crítica. Para tanto, aplica-se uma metodologia baseada em
elementos da teoria da montagem cinematográfica, possibilitando maior
entendimento da construção de um fotolivro. Após essa análise, foi constatado
que os aspectos estruturais e narrativos são presentes na análise crítica desse
fotolivro, apresentando-se como importantes aspectos tanto para a criação
quanto para o entendimento desse tipo de obra artística.

Abstract
This article analyses the structural and narrative aspects of the photobook
Illustrated People, by Thomas Mailaender – winner of best photobook in the 2015
Photobook Awards – and the impact of these elements in its critical reception. To
do so, a methodological approach based in elements from the theory of montage
in cinema is applied, allowing a better understanding of the construction of a
photobook. After the analysis, it is found that both structural and narrative aspects
are present in the critical analysis of this photobook, presenting themselves as
important aspects for the creation and for the understating of this type of artistic
creation.

O fotolivro2 tem se consolidado como um dos importantes caminhos de
expressão dentro da produção fotográfica contemporânea. Sua capacidade de
circulação, construção de narrativas e sequências e a possibilidade de

1

Felipe Abreu e Silva é mestrando em Artes Visuais no Instituto de Artes da Universidade
Estadual de Campinas.
2 Este artigo entende fotolivro como um tipo particular de livro fotográfico, em que as imagens
predominam sobre o texto e em que o trabalho conjunto do fotógrafo, do editor e do designer
gráfico contribui para a construção de uma narrativa visual (Badger, 2015).

colaboração com outras áreas de criação artística têm atraído um número cada
vez maior de fotógrafos para esse tipo de produção.
Tal tipo de criação fotográfica vem recebendo uma atenção crítica e
intelectual especial no século XXI. Foram realizadas antologias (Fernández,
2011; Parr; Badger, 2004, 2006, 2014; Roth, 2004), pesquisas sobre as diversas
etapas envolvendo sua criação (Moraes, 2015), além da análise da produção de
alguns grandes nomes na área como Ed Ruscha (Clay, 2014; Hatch, 2005) e
Miguel Rio Branco (Filho, 2015), por exemplo.
Um ponto importante na produção de um fotolivro que ainda não recebeu
a devida atenção teórica é o seu processo de edição e construção de narrativas.
Existem esforços louváveis na área, contudo há ainda muitos aspectos a explorar
nesse campo, como a análise direta de determinados títulos, o contato com
autores sobre seu processo criativo e a elaboração de possíveis metodologias
para a análise dessa etapa na criação de fotolivros.
Dentro deste recorte, vale mencionar as pesquisas de Inês Bonduki, Paulo
Silveira e as produções de Gerry Badger e Tate Shaw. No terceiro capítulo de
sua dissertação de mestrado, O conceito de sequência de Nathan Lyons, Inês
Bonduki recupera as teorias do fotógrafo e professor americano, fazendo uma
síntese precisa de pontos essenciais levantados pelo teórico:
Lyons defendia que as diversas formas de contexto – como as outras
imagens do trabalho, a obra do fotógrafo e o contexto sociocultural em
que estava envolvido – eram parte fundamental da análise de um
trabalho fotográfico. […] [P]ara Lyons qualquer processo sério e
permanente de pesquisa visual poderia resultar em uma contribuição
para as artes visuais. No sentido da valorização do contexto em que a
imagem estava inserida, Lyons desenvolveu, desde o início de sua
atividade professional, pesquisa voltada às possibilidades de
articulação entre as imagens de forma a construir discursos visuais
para além da imagem isolada. (BONDUKI, 2015, p. 17)

A importância histórica do pensamento de Lyons, especialmente para a
maneira como encaramos fotolivros hoje, é inegável. A pesquisa de Bonduki é
de grande relevância não só pela apresentação de um pensamento metódico
sobre a sequência, mas também pela recuperação histórica realizada em relação
ao tema. Apesar disso, para os interesses deste artigo, a pesquisa sobre Nathan
Lyons não aborda pontos importantes como a estruturação sequencial de
fotolivros específicos e suas consequentes construções narrativas. Portanto,
será usada como parte da bibliografia ativa deste texto, mas não elucida as
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questões referentes à construção de sequências e narrativas que serão
discutidas a seguir.
Paulo Silveira também vem dedicando parte de sua produção teórica
recente à investigação de livros em arte, discutindo a divisão entre fotolivro e
livro de artista (Silveira, 2015) e concentrando seu doutorado na relação entre
narrativa e livros de artista. Silveira destaca em sua tese a inerente presença da
narrativa no livro de artista, além de apontar a importância dessa investigação
na contemporaneidade. Outro ponto de interesse na produção de Silveira é o
uso, em sua metodologia de análise, de elementos vindos de outras áreas do
pensamento, como por exemplo a literatura:
Na dissertação, cheguei a usar conceitos básicos de análise da obra
literária, como os conceitos de narração, descrição e dissertação, em
obras plásticas contemporâneas que num primeiro exame pareciam
evitar essas atitudes, mas que, ao contrário, enquadravam-se
instrumentalmente nelas. (SILVEIRA, 2008, p. 9)

Essa multidisciplinaridade será de grande valia para a análise e a
interpretação das estruturas formadoras do fotolivro. Pelo menos por enquanto,
parece de grande importância buscar em outras áreas, como cinema, música e
literatura, instrumentos para o entendimento do processo criativo por trás das
sequências e narrativas em fotolivros.
Assim como a pesquisa de Bonduki, os estudos de Silveira irão auxiliar
nas tarefas a serem propostas por este artigo. Apesar disto, os textos de Silveira
não parecem resolver questões importantes para esta investigação, já que se
dedicam a um campo mais amplo do que o fotolivro (o do livro de artista) e não
se concentram na análise detalhada da estrutura de um ou mais livros, algo que
será feito adiante nesta investigação.
Dentro deste universo de investigação de processos criativos ligados ao
livro e à fotografia, destaco, além de Silveira e Bonduki, os trabalhos de Gerry
Badger e de Tate Shaw. Badger escreve sobre fotografia desde os anos 1960 e
tem se concentrado cada vez mais nas possibilidades expressivas do fotolivro.
O britânico assina, ao lado de Martin Parr, a série The Photobook: A History,
publicada em três volumes pela Phaidon. Além dessa imensa empreitada,
Badger também escreve uma série de textos críticos sobre o tema, como “Por
que fotolivros são importantes?”, publicado pela revista Zum em 2015. No texto,
Badger questiona:
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A própria ideia de produzir obras de arte fotográfica singulares, únicas,
não discrepa daquilo que constitui a verdadeira força desse meio de
expressão? Em outras palavras, será que a fotografia é arte da mesma
maneira que a pintura o é? Uma arte que, em teoria, se traduz na
realização, numa única imagem, de tudo aquilo que o artista é capaz
de fazer? Ou será a fotografia uma arte de outro tipo, uma arte seriada
– como o filme ou o romance – cujo verdadeiro potencial só pode ser
plenamente realizado mediante uma sequência de imagens? Ou seja,
não seria a fotografia, em essência, uma arte literária, uma arte em que
o fotógrafo não é propriamente um manipulador de formas no interior
da moldura fotográfica, mas antes um narrador que se vale de imagens
em vez de palavras, alguém que conta uma história? (BADGER, 2015,
p. 2)

Esta série de questionamentos será de grande valia para a construção de
uma metodologia para a análise da sequência em fotolivros. Entender que a
fotografia ganha em sentido ao ser encadeada a outras é um dos pontos centrais
da produção e da análise de fotolivros na contemporaneidade. Outro teórico a
se debruçar sobre as estruturas e especificidades do fotolivro é Tate Shaw, que
se dedica à análise narrativa de uma série de fotolivros, entre eles A, de Gregory
Halpern, e Raising Frogs for $$$, de Jason Fulford. Em sua análise, Shaw aponta
que
A maneira com que imagens e texto se unem para formar narrativas é
crítica para uma sequência fotográfica. Estou usando o termo união em
um sentido conceitual, como as imagens se ligam mentalmente umas
às outras ou ao texto. A sequência fotográfica combina imagens em
uma ordem específica para criar um contexto para que o significado
entre as imagens seja inferido.3 (SHAW, 2012, p. 1)

A análise de Shaw sobre a estrutura de um fotolivro será de grande valia
para este artigo. Tanto o fotógrafo americano quanto Gerry Badger apontam a
importância da construção de sequências na fotografia contemporânea. Além
disso, há uma dedicação à análise do conteúdo apresentado em determinadas
publicações, indicando possíveis sentidos narrativos presentes na obra. Essa
abordagem se aproxima consideravelmente da que será feita neste artigo, mas
ela difere em um ponto central: não há uma análise detalhada da estrutura e dos
elementos usados em sua composição durante a criação de um fotolivro. Sendo
assim, os teóricos apresentados até aqui servirão como parte da base
metodológica e teórica para a produção deste artigo, mas serão acrescentados

3

Original: The way images and texts bind together to form narratives is critical to a photographic
sequence. I’m using the word binding in the conceptual sense, how images mentally link to one
another or to a text. Photo sequence combines images in a specific order to create a context for
meaning to be inferred between the images. Tradução minha.
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pensamentos oriundos de outras áreas do saber para poder realizar a análise
que será detalhada a seguir.
Este artigo tem como objetivo analisar as estruturas de composição de
sequência e suas consequentes possibilidades narrativas em fotolivros. Após
esta primeira etapa de análise, também se propõe uma análise da recepção
crítica do fotolivro e do impacto da sequência e da narrativa criadas pelo autor
nesta recepção. Com estes elementos, pretende-se entender o papel da
sequência e da narrativa na criação de um fotolivro e a sua importância – ou não
– na recepção e avaliação crítica do mesmo.
Para cumprir tais objetivos, este
artigo propõe a análise do fotolivro
Illustrated

People4

[Imagem

1],

de

Thomas Mailaender, publicado pela RVB
Books em parceria com o Archive of
Modern Conflict. O livro de Mailaender foi
sagrado

vencedor

do

Photobook

Awards5 em 2015, na categoria de
Melhor Fotolivro, e do PhotoEspaña Best
Photography Book of the Year6 > na
categoria

Internacional.

reconhecimento
People

conta

Além

crítico,
com

desse

Illustrated

elementos

de

interesse para esta análise, como o uso
de diferentes fontes de imagem (arquivo
de terceiros e produção própria do

Imagem 1 - Capa do fotolivro Illustrated
People, de Thomas Mailaender

artista) e a relação com outras disciplinas das artes, como a performance.
Thomas Mailaender é um artista visual francês que trabalha entre Paris e
Marselha. Sua produção visual tem um apreço especial pela fotografia
vernacular e sua relação com outras áreas de expressão, como a colagem,

4

Um vídeo com o livro completo pode ser apreciado em: https://vimeo.com/116053837.
Prêmio criado em 2011 pela editora Aperture e pela feira Paris Photo. Conta atualmente com
três categorias: melhor fotolivro, melhor fotolivro de estreia e melhor catálogo. A premiação chega
a U$ 10.000,00.
6 Criado em 2012, o prêmio do festival espanhol conta diversas categorias como: melhor livro de
fotografia nacional, internacional, autopublicado e melhor casa editorial.
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pintura e performance. Sua produção já foi destaque em diversas exposições e
salões europeus, e atualmente Mailaender é representado pela galeria Roman
Road e tem seus livros publicados pela RVB Books.
Além dos pensadores já mencionados até o momento, serão evocados
conceitos oriundos do cinema na composição da metodologia utilizada neste
artigo para a análise do fotolivro Illustrated People. Considerando a importância
da sequência para a fotografia contemporânea, apontada por Badger, Shaw e
uma série de outros autores, parece interessante buscar algumas das respostas
para a análise de fotolivros dentro do pensamento cinematográfico.
Para a análise da estrutura ligada à construção dos fotolivros, proponho o
uso de teorias da montagem, que discutem justamente o processo de união entre
os planos no cinema, algo bastante similar à união de imagens entre as páginas
de um livro. Para este artigo, especificamente, serão utilizados os textos e
pensamentos de dois teóricos russos do cinema: Sergei Eisenstein e Lev
Kuleshov.
No livro A forma do filme, publicado originalmente em 1949, Eisenstein faz
uma retrospectiva de sua carreira e pontua suas descobertas em relação à
montagem cinematográfica. No início de sua narrativa, o teórico afirma:
Sem mergulhar muito fundo nos fragmentos teóricos das
especificidades cinematográficas, quero discutir aqui dois de seus
aspectos. São aspectos também de outras artes, mas o cinema é
particularmente responsável por eles. Primo: fotofragmentos da
natureza são gravados; secundo: esses fragmentos são combinados
de vários modos. Temos, assim, o plano (ou quadro) e a montagem.
(EISENSTEIN, 2002, p. 15)

A estrutura apresentada por Eisenstein pode ser facilmente transposta
para a criação de fotolivros. Em um primeiro momento são produzidas
fotografias, em um segundo momento elas são organizadas em uma
sequência/estrutura específica, assim construindo a narrativa desejada pelo
autor.
A lógica de Eisenstein resolve a questão da análise da associação entre
fotografias em um fotolivro, especialmente ao considerarmos que o cineasta
russo enumera os tipos de montagens possíveis: montagem métrica, rítmica,
tonal, atonal e intelectual (Eisenstein, 2002). Por mais que os modelos propostos
não cubram necessariamente todas as técnicas empregadas na construção de
fotolivros, eles servem como um excelente modelo de partida para um
46

entendimento das técnicas e objetivos empregados na construção de
sequências fotográficas.
Além da teoria de Eisenstein, também cabe neste momento lembrar a
produção e experimentos realizados por Lev Kuleshov: depois de estudar uma
série de filmes russos e americanos das primeiras décadas do século XX, ele
apresentou a hipótese segundo a qual o que tornava o cinema único era a
maneira como suas imagens eram organizadas em sequência.
Continuando nosso trabalho, comparando um filme americano a um
russo para testar seus efeitos no espectador, ficamos convencidos de
que a fonte fundamental do impacto do filme no espectador – uma fonte
presente unicamente no cinema – não era apenas mostrar o conteúdo
de alguns planos, mas a organização daqueles planos entre eles, sua
combinação e construção, isso é, a inter-relação de planos, a
substituição de um plano por outro. (KULESHOV, 1974, p. 160)

Para comprovar sua teoria, Kuleshov desenvolve um experimento no qual
utiliza o mesmo plano de um famoso ator russo seguido de uma série de
situações, como um bebê chorando, uma mulher dançando, um caixão etc.7 Ao
ver esse pequeno filme, as plateias exaltavam a qualidade da atuação e das
expressões do ator ao “ver” as cenas apresentadas a ele. Com isso, Kuleshov
entende que, ao unir dois planos, seu significado se transforma: mesmo sendo
a mesma expressão, a plateia a percebe diferente pelo plano que vem a seguir.
Assim, o que ficou conhecido como efeito Kuleshov nos auxiliará no
entendimento das transformações e construções de sentido dadas pela
aproximação das fotografias em um livro. E possibilitará a discussão da máxima
proposta por Gerry Badger: “No fotolivro, a soma, por definição, é maior do que
as partes, e quanto maiores as partes, maior o potencial da soma”8 (2004).
Essa construção – ou aumento – de sentido pela associação de
fotografias é um dos pontos-chave para o entendimento da estrutura de um
fotolivro. Com o auxílio das metodologias e teorias propostas por Eisenstein e
Kuleshov, poderemos realizar uma análise mais precisa dessa estrutura criadora
nesse modelo de publicação.
O fotolivro Illustrated People será analisado a seguir considerando esta
estrutura: análise de sua forma e dos conteúdos que compõem a obra, análise
7

Uma versão do filme de Kuleshov pode ser vista em: http://bit.ly/2fQ0HI6; outra versão, com os
mesmos elementos mas utilizando outro ator, pode ser vista em: http://bit.ly/2fQ8ky5.
8 Original: “In the photobook, the sum, by definition, is greater than the parts, and the greater the
parts, the greater the potential of the sum”. Tradução minha.
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de sua estrutura sequencial, análise de possíveis sentidos criados pela
associação entre imagens no livro e, finalmente, análise de sua recepção crítica,
especialmente após sua premiação no Photobook Awards.
A obra de Mailaender é criada através do uso de imagens do Archive of
Modern Conflict,9 que são empregadas de duas maneiras [Imagem 2]: uso direto
da imagem original e uso da imagem queimada na pele de uma série de
modelos, usando o negativo original e uma poderosa lâmpada UV.

Imagem 2 - Tipos de imagem em Illustrated People: uso direto de imagem de arquivo e
fotografia queimada na pele de modelo

Esta prática é o motor central do livro, que seguirá alternando imagens
diretas do arquivo com fotografias de modelos e suas peles queimadas. A
construção do livro partindo de um arquivo de imagens já existentes, e não
produzidas pelo autor, é um ponto marcante nessa obra, já que, com tal
processo, Mailaender revisita esse conjunto de imagens e tem a possibilidade

9

Criado no início dos anos 1990 na Inglaterra, o arquivo mantém um acervo ligado à história da
guerra, com fotografias, documentos e manuscritos. Além de preservar este material, o AMC
atua como editora e espaço para exposições.
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de dar uma nova interpretação e função a elas, construindo sua narrativa através
da ressignificação desse universo.
A escolha pelo Archive of Modern Conflict é também bastante acertada,
visto que Mailaender irá construir uma atmosfera guiada por sexo, violência e
estranhamento, partindo de imagens de registro policial, guerras e conflitos.
Dessa forma, o autor pode discutir um dos pontos levantados por Allan Sekula
em The Body and The Archive:
Apesar dos relatos liberais padrão da história da fotografia, o novo meio
não herdou e “democratizou” simplesmente as funções de honra do
retrato burguês. Nem a fotografia policial recebeu uma função
simplesmente de repressão, apesar de ser tolice discutir que a função
da fotografia policial era de alguma maneira mais ideológica ou
positivamente instrumental do que negativamente instrumental. Mas,
de um modo mais geral e disperso, servindo para introduzir o princípio
panóptico à vida cotidiana, a fotografia fundiu as funções de honra e
repressão. Todo retrato implicitamente se coloca em uma hierarquia
social e moral.10 (SEKULA, 1986, p. 10)

Mailaender perverte o sentido e o peso original das imagens, sejam elas
de repressão, honra ou registro, e as transforma em partes da sua violenta e
sexual história, construída ao longo das páginas de Illustrated People. Ao usar
essas imagens, Mailaender dá mais força à sensação de absurdo construída
pelo livro. Todas essas fotografias foram catalogadas e preservadas por um
arquivo oficial, por mais estranhas, pesadas ou diretas que sejam, e agora
encontram nova casa neste fotolivro.
O segundo grupo de imagens em Illustrated People, queimadas na pele
de uma série de modelos, também advém do Archive of Modern Conflict. Esse
tipo de criação, além de trazer variação e uma dose ainda mais forte de violência
ao livro, faz com que o fotolivro de Mailaender se torne, em parte, o registro de
um ato performático. Ao registrar essas “tatuagens” temporárias, Mailaender traz
para o livro um ato que não caberia no impresso, o da própria execução e criação
das marcas temporárias na pele dessas pessoas. Assim, Illustrated People cria
uma interessante ponte entre fotografia e performance.

10

Original: Notwithstanding the standard liberal accounts of the history of photography, the new
medium did not simply inherit and “democratize” the honorific functions of bourgeois portraiture.
Nor did police photography simply function repressively, although it is foolish to argue that the
immediate function of police photographs was somehow more ideological or positively
instrumental than negatively instrumental. But in a more general, dispersed fashion, in serving to
introduce the panoptic principle into daily life, photography welded the honorific and repressive
functions together. Every portrait implicitly took its place within a social and moral hierarchy.
Tradução minha.
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A materialidade do livro acompanha a divisão discutida nos parágrafos
acima. Todas as fotografias presentes no livro são sangradas (ocupam toda a
página), e as imagens de arquivo estão em um papel fosco – em preto e branco
–, e todas as imagens das intervenções na pele dos modelos surgem em papel
com verniz brilhante, em uma possível alusão à pele queimada representada nas
fotografias.
Essa divisão e as sensações que ela pode provocar em quem entra em
contato com o livro abrem uma interessante discussão sobre a importância da
materialidade no fotolivro. O historiador Roger Chartier discute essa questão em
seu artigo “O mundo como representação”, do qual destaco o trecho abaixo:
Contra a representação, elaborada pela própria literatura, segundo a
qual o texto existe em si, separado de toda materialidade, é preciso
lembrar que não há texto fora do suporte que lhe permite ser lido (ou
ouvido) e que não há compreensão de um escrito, qualquer que seja,
que não dependa das formas pelas quais atinge o leitor. Daí a distinção
indispensável entre dois conjuntos de dispositivos: os que provêm das
estratégias de escrita e das intenções do autor, e os que resultam de
uma decisão do editor ou de uma exigência de oficina de impressão.
(CHARTIER, 1991, p. 182)

Por mais que Chartier discuta impressos destinados à apresentação de
textos literários, essa análise que indica as diferenças de absorção de sentido
de acordo com a maneira como o conteúdo é mostrado tem grande importância
para o entendimento de Illustrated People e de fotolivros em geral. Não é
possível analisar a fotografia criada para esse projeto sem analisar a maneira
com que ela é apresentada. Muitos editores e artistas acabam pecando
justamente ao não considerarem que a materialidade é tão importante quanto o
conteúdo artístico na criação de um fotolivro. Algo que, felizmente, não acontece
na produção de Thomas Mailaender.
Além da divisão entre papéis e fotografias, a capa do fotolivro também faz
alusão ao processo performático empregado pelo artista. Ao apresentar o livro
envolvido em uma capa plástica vermelha, com um punho em riste na mesma,
Mailaender faz alusão ao processo central de criação deste trabalho, além de
criar uma relação direta entre o punho ainda não queimado na capa e o mesmo
punho que aparecerá no miolo do livro, já com sua “tatuagem” [Imagem 3].
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Imagem 3 - Repetição do mesmo punho, na capa e no miolo do
livro

Em termos de paginação, Illustrated People é bastante simples. As
imagens estão sempre sangradas no livro, havendo assim as possibilidades de
ser: imagem vertical sangrada, imagem horizontal sangrada ou mosaico. As três
possibilidades de paginação são apresentadas na figura abaixo [Imagem 4]. Essa
estrutura não constitui um valor intrínseco às imagens pelo espaço que elas
ocupam na página. Por serem sangradas, todas começam, de certa forma, com
o mesmo valor. A importância dessa escolha de posicionamento e de “valores”
da imagem na página nos permite fazer uma conexão com a teoria da montagem
de Eisenstein. Entre os métodos de montagem elencados pelo realizador russo,
há a montagem métrica, que tem como critério fundamental o comprimento
absoluto dos fragmentos utilizados em sua criação (Eisenstein, 2002). Esse
método entende que tempo e valor/importância estão diretamente conectados;
e, no caso dos fotolivros, pode-se fazer uma associação entre ocupação da
página e valor.

Imagem 4 - Tipos de paginação. Respectivamente: imagem vertical sangrada, imagem
horizontal sangrada e mosaico
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Se a estrutura de paginação em Illustrated People é bastante simples, sua
estrutura de sequência não se apresenta de forma tão direta. Há, no livro, uma
indicação de transformação, de jornada, apresentada, especialmente, pelas
duas imagens de guarda [Imagem 5]. Na primeira, vemos um homem de olhos
fechados; na segunda – que se torna a última imagem a ser vista no livro –, um
homem, com o mesmo enquadramento, de olhos abertos. Esse paralelo pode
indicar a intenção do artista de que o leitor que entra em contato com o livro sairá
transformado após a leitura.

Imagem 5 - As duas imagens de guarda de Illustrated People

Não há no livro uma indicação clara de divisão de capítulos ou uma
narrativa linear a ser acompanhada. A sequência do livro é organizada entre
blocos de imagens de arquivo com intervalos criados pela apresentação das
imagens das illustrated people, expressão com a qual o autor se refere às
pessoas com fotografias queimadas na pele. Essa estrutura sequencial garante
um ritmo constante ao livro, que repete, com alguma variação no número de
páginas, os mesmos blocos estruturais.
Há no fotolivro, porém, pequenas construções narrativas criadas pela
justaposição de imagens que vão moldando as indicações narrativas propostas
pelo autor: uma apresentação do estranho, do sexo e da violência,
especialmente de forma fetichizada. Entre as sequências apresentadas no livro,
destaco a da figura 6, [Imagem 6] que mostra a relação do fotolivro em questão
com o sexo, poder e violência.
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Imagem 6 - Sequência de imagens justapostas em Illustrated People

Nessa sequência da figura 6, cabe considerar a relação com o método de
montagem intelectual proposto por Eisenstein, que tem em sua raiz um conflitojustaposição de sensações intelectuais associativas (Eisenstein, 2002), algo que
o aproxima das descobertas de Kuleshov e seus experimentos cinematográficos.
Na sequência em questão, cabe destacar a “transformação” do dirigível em
representação de um pênis ereto, diretamente sucedido por uma mulher
acorrentada, de boca aberta. Fora dessa justaposição, a imagem do dirigível
pode tomar uma série de significados, mas, pelo contexto em que é apresentada,
a associação com o órgão sexual masculino é praticamente inescapável. Além
53

de servir de exemplo para as teorias de Eisenstein e Kuleshov, essa
aproximação de imagens também corrobora os pensamentos de Tate Shaw ao
discutir os processos mentais por trás da construção e percepção de sequências
em fotolivros:
Sequenciar compele o leitor a dar às duas imagens uma única e central
identidade e reconhecê-las como um todo. Um salto narrativo é
requerido para ver as duas fotografias como uma entidade. Para formar
uma conclusão, nós pensamos por que elas vão juntas, apesar de esse
processo de pensamento nem sempre ser consciente11 (SHAW, 2012,
p. 1)

Em Illustrated People a construção de metáforas e a associação direta
entre imagens que vêm em sequência são essenciais para a absorção do sentido
proposta pelo autor e para a interpretação do livro por parte do leitor. Um dos
pontos mais interessantes dessa obra é, justamente, a capacidade de
Mailaender de dar novos significados e intenções a imagens criadas para outros
contextos e funções.
Dentro desse processo de construção de metáforas visuais e de novos
significados através de associação de fotografias, parece-me de interesse trazer
o pensamento de Susan Sontag em Diante da dor dos outros, especialmente se
levarmos em conta a origem das fotografias utilizadas no fotolivro. Destaco
abaixo um trecho do pensamento de Sontag que parece especialmente
adequado para a análise de Illustrated People:
De fato, há muitos usos para as inúmeras oportunidades oferecidas
pela vida moderna de ver – à distância, por meio da fotografia – a dor
de outras pessoas. Fotos de uma atrocidade podem suscitar reações
opostas. Um apelo em favor da paz. Um clamor de vingança. Ou
apenas a atordoada consciência, continuamente reabastecida por
informações fotográficas de que coisas terríveis acontecem.
(SONTAG, 2012, p. 57)

Para Mailaender, em um mundo diariamente bombardeado por imagens
dos mais variados níveis de violência, a reação possível em relação a esse tipo
de material parece ser a do escárnio, da ironia, indicando uma postura que pode
ser encarada como fria, deslocada do conteúdo original das imagens

11

Original: Binding compels the reader to give the two images a single overriding identity and

recognize them as a whole. A narrative leap is required to see the two pictures as one entity. To
form a closure, we think through why they go together, though this thought process may not be
entirely conscious. Tradução minha.
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apresentadas, ou também como uma indicação crítica, discutindo a maneira e
os motivos pelos quais registramos nossas vidas, hábitos e conflitos.
Além do pensamento de Sontag, Jorge Coli também traz – em artigo para
a Studium #37 sobre o trabalho de análise de fotografias policiais de Cyra Maria
Araujo Souza – uma interessante discussão sobre o poder e o fascínio de
imagens de violência:
As análises dessas imagens, feitas por Cyra Maria Araujo Souza,
mostraram, no entanto, que elas são habitadas por um poderoso
fascínio. Para tanto, operam o próprio objeto horrendo que figuram e a
curiosidade mórbida que despertam nos olhares. Mas, além disso, elas
revelam também uma surpreendente beleza, um poder poético
vinculado não apenas ao horror, mas à melancolia da morte. (COLI,
2015, p. 96)

A beleza plástica das imagens, além da curiosidade do autor por
fotografias ligadas a violência, sexo e poder, parece ser parte dos motivadores
de Mailaender na criação de Illustrated People. O fascínio que o livro pode
causar no leitor diz muito sobre a nossa relação com esse tipo de conteúdo, com
a maneira como conseguimos, ou não, dissociar a violência interna de cada uma
dessas imagens de sua função plástica proposta no livro.
Com a realização da análise da estrutura e das possibilidades narrativas
de Illustrated People, podemos passar para a análise da recepção crítica do livro
e da importância dos elementos citados neste processo. Para realizar esta
pesquisa, foram feitas buscas na plataforma JSTOR e uma busca direta no
Google e no Google Acadêmico. A pesquisa na plataforma JSTOR gerou dois
resultados com citações diretas a Thomas Mailaender, ambos publicados na
revista Aperture, mas antes do lançamento de Illustrated People, portanto fora
dos critérios de interesse para este artigo. A busca no Google Acadêmico
também se mostrou pouco frutífera, trazendo apenas um artigo com menção
direta ao artista francês. Nesse caso, o artigo analisa uma exposição da qual
Mailaender participou, em 2013.
A busca direta no Google resultou em uma série de páginas sobre o
fotolivro em questão, mas, em sua grande maioria, de textos muito curtos,
usando sempre como base o release disponibilizado no site da editora RVB
Books. Dentro desse universo, foi possível fazer uma seleção de três artigos,
publicados em revistas e em sites de relevância no cenário da fotografia
contemporânea. Foram selecionados para análise os textos de Erik Kessels para
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a Photobook Store Magazine, de Marcin Grabowieki para o Innocent Curiosity e
de Diane Smith para o British Journal of Photography.
O texto de Kessels, publicado no início de 2015, faz uma rápida análise
da criação de Mailaender, dando ênfase ao processo produtivo por trás das
illustrated people criadas para o livro. Kessels observa que em diversos
momentos as imagens e os corpos trabalham em sintonia, como as costas largas
de um homem obeso que são cobertas de fotos ou de um punho desafiador com
a imagem de um soldado igualmente desafiador (Kessels, 2015). Esse
comentário não só pontua a importância do processo para a criação desse livro,
como também aponta para a curadoria e edição de Mailaender na escolha de
seus modelos e as imagens queimadas em suas peles. Kessels também
comenta que
Mailaender cria um ritmo neste livro ao intercalar suas imagens
originais com as encontradas. Nós vemos fotografias ridículas de
grupos de pessoas nuas, imagens médicas e dentais. Elas trabalham
tão bem juntas porque muitas vezes elas não têm nada em comum
entre elas. Essas imagens de arquivo engrandecem o livro de
Mailaender e são impressas em preto e branco com um leve tratamento
acinzentado sobre elas, para balancear as cores das imagens de
pele.12 (KESSELS, 2015, p. 5)

Essa análise ressalta o papel do ritmo e da construção de oposições
dentro do livro de Mailaender. Além disso, também há uma interessante menção
à capacidade de transformação de sentido sofrida pelas imagens dentro da
sequência proposta para Illustrated People, marcando a ironia que acompanha
toda a publicação.
O texto de Marcin Grabowieki para o Innocent Curiosity segue a linha de
Kessels, pontuando que a variedade de temas nas imagens retiradas do Archive
of Modern Conflict é imensa e que sua escolha não é racional ou justificada,
envolvendo o livro em uma atmosfera de peculiaridade e surrealismo
(Grabowiecki, 2015). A autora segue mencionando seu interesse pelas
engraçadas, às vezes chocantes, mas sempre absurdas justaposições
(Grabowiecki, 2015) presentes no fotolivro. Esse texto também toca diretamente
nas práticas de sequência e sugestão narrativa criadas por Thomas Mailaender,
12

Original: Mailaender creates a rhythm in this book by interspersing his original images with the
found pieces. We see ridiculous naked group pictures, dental and medical images. They work so
well together because they often have nothing in common with each other. These archive images
that compliment Mailaender’s book are printed in black and white and have a light grey treat on
them, to balance them with the colorful skin pictures. Tradução minha.
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indicando que a realização de uma sequência bem estruturada é um dos
elementos considerados na análise crítica de um fotolivro.
O British Journal of Photography publicou o artigo de Diane Smyth meses
antes da premiação de Mailaender no Photobook Awards,no final de 2015. O
texto na publicação britânica enfatiza o processo criativo de Mailaender,
comentando uma série de produções de sua autoria. Smyth assinala o interesse
de Mailaender em criar um sentimento de anarquia e diversão (2015), além de
abordar seu interesse na busca e coleção de imagens de diversos arquivos,
criando um acervo de mais de 10 mil imagens, chamado pelo artista de The Fun
Archive. Por se apresentar como uma análise retrospectiva da produção de
Mailaender, o texto de Smyth não se concentra diretamente no exame de
Illustrated People. Do texto em questão, podem-se tirar pontos sobre as
questões centrais no processo criativo de Mailaender, como os já mencionados
interesses pela construção de acervos e pela anarquia e escárnio.
Após a análise desses três textos críticos percebem-se tanto o interesse
pelo processo criativo ligado à construção de um fotolivro quanto a importância
da sequência na sua avaliação crítica. A qualidade ou complexidade das
justaposições criadas foram ponto central do interesse de dois dos três críticos
a comentarem o trabalho de Mailaender. Apesar da profundidade dos três textos
analisados aqui, é necessário pontuar a escassez de material para a análise da
recepção crítica desse fotolivro em particular. Os três textos em questão foram
publicados antes da premiação de Illustrated People como melhor fotolivro de
2015 pelo Photobook Awards. Não há nenhuma crítica em profundidade sobre o
livro encontrada após a data da premiação. Esse fato deixa claro o estado da
crítica e análise de fotolivros na atualidade. Apesar de ser um meio que cativa
cada vez mais a atenção tanto na produção quanto na pesquisa em fotografia,
ainda há muito espaço para consolidar sua importância dentro do cenário crítico
e intelectual, especialmente considerando a análise sobre a estrutura formadora
de fotolivros, como sua sequência, materialidade e possibilidades narrativas.
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LIVRO-ARQUIVO, UMA LEITURA DE BUENA MEMORIA E TIEMPO DE
ÁRBOL, DE MARCELO BRODSKY
Fernanda Grigolin1
Resumo
O argentino Marcelo Brodsky define os livros como a síntese mais
completa de um trabalho de um artista visual. Em 1997, ele publicou Buena
memoria, o seu mais conhecido e prestigiado trabalho. Por meio de uma imagem
de escola, Brodsky resgata histórias de vida de seus antigos companheiros,
mapeia quantos ficaram desaparecidos e fala da memória de seu irmão
Fernando, morto pela ditadura argentina. O tema dos desaparecidos é recorrente
no trabalho de Brodsky. Algumas imagens de Buena memoria ressurgem em seu
livro Tiempo de árbol (2013), com outra montagem e sequencialidade, olhando
as imagens por meio de um tempo lento e reflexivo. Nas palavras do artista: “El
tiempo de árbol es el de la naturaleza, controlado por factores ajenos a la
voluntad humana”.

Abstract
The Argentine Marcelo Brodsky defines the books as the most complete
synthesis of a work of a visual artist. In 1997, he published Buena Memoria, his
best known and most prestigious work. Through a college image, Brodsky
rescues life stories from his former comrades, maps out how many were missing
and speaks of the memory of his brother Fernando, killed by the Argentine
dictatorship. The theme of the missing is recurrent in Brodsky's work. Some
images of Buena Memoria reappears in his other book Tiempo de Árbol (2013).
In the second the imagens reappears with another montage and sequentiality,
taking the images through a slow and reflective time. In the words of the artist:
"Tree time is the time of nature. It is controlled by factors unrelated to the human
will."
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Jugar a morir

Toda fotografia um dia irá nos assombrar.
Todo fotógrafo é um caça-fantasma.

Mauricio Lissovsky, 1984

Marcelo Brodsky e Fernando Brodsky brincam de arco e flecha, os dois
morrem quase juntos, Marcelo cai no chão antes. Anos depois, Fernando é morto
pela ditadura argentina. Seu cadáver foi jogado como os de muitos outros no Rio
de La Plata. A imagem dos dois brincando aparece em sequência nos livros
Tiempo de árbol e Buena memoria, além de figurar em uma videoarte homônima.
Ela traz em si um significado simbólico: o registro de uma brincadeira de criança
depois de anos torna-se um prenúncio de algo que poderia vir a acontecer; e o
artista, ao reencontrar as imagens, torna-se um caça-fantasmas.

Imagem 1 - Frame do vídeo Jugar a morir, que aparece nos
livros Buena memoria e Tiempo de árbol, de Marcelo Brodsky
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América Latina
O primeiro governo militar, do general Castelo Branco, priorizou as
relações com os Estados Unidos, país pioneiro no reconhecimento do
novo regime. O dinheiro americano voltou a entrar no país, mas como
contrapartida o Brasil teve que se engajar na luta contra o comunismo
na América Latina. O país, por exemplo, enviou soldados para intervir
na República Dominicana, com o objetivo de afastar um governo
nacionalista que desagradava a Washington.
A América Latina ocupava naquele momento o primeiro plano da
Guerra Fria, ao lado da África e da Ásia.
[…]
A ditadura brasileira aos poucos se consolidava e se institucionalizava,
servindo de modelo a outros governos autoritários e anticomunistas
latino-americanos. Embora, desde o governo do general Costa e Silva,
defendesse oficialmente o princípio de não intervenção e o respeito à
soberania dos povos, a ditadura brasileira trabalhou incessantemente
para impedir experiências de esquerda nos países vizinhos. O principal
temor era de que o sucesso da revolução e de governos de esquerda
perto das fronteiras brasileiras pudesse estimular os grupos armados
que já atuavam no país.
O governo Médici ofereceu aos opositores do general Juan José
Torres, militar de esquerda à frente do governo na Bolívia, armas,
aviões, e até mercenários, além da permissão de instalação de áreas
de treinamento militar em locais próximos à fronteira. O Brasil deu
apoio logístico ao golpe de Estado contra Torres, liderado pelo general
Hugo Banzer. Depois, o regime militar se preparou para intervir no
Uruguai, devido à possibilidade de o general Liber Seregni, candidato
da Frente Ampla, formada por partidos de esquerda e centro-esquerda,
ganhar a eleição. A vitória não veio, mas o governo brasileiro continuou
a colaborar com o combate às organizações de esquerda, como os
Tupamaros, e enviou ao exército uruguaio caminhões e carros como
suporte ao golpe de 1973.
No mesmo ano, o Brasil apoiou decisivamente a deposição do
presidente socialista chileno Salvador Allende pelo general Augusto
Pinochet, em 11 de setembro. Após o golpe, o governo brasileiro
reconheceu imediatamente o novo regime e passou a enviar, em
aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), mantimentos, remédios e
inclusive oficiais das Forças Armadas, que treinaram os colegas
chilenos nas técnicas de tortura.
Em 1976, com o golpe de Estado na Argentina, em nome da segurança
nacional e da luta contra a “subversão comunista”, todo o Cone Sul
estava dominado por ditaduras militares de direita. Esses regimes
autoritários eram vistos, por uma parte das elites econômicas nacionais
e internacionais, como a única forma de conter o comunismo no
continente. Nessa ótica, para se manter a liberdade de negócios, era
preciso abrir mão das liberdades políticas. Contraditoriamente, para ter
segurança nacional era necessário o terror de Estado, à base de
sequestros, desaparecimentos e mortes de opositores. Para se manter
uma democracia no futuro, era preciso uma ditadura no presente.
Fonte: memoriasdaditadura.org.br

As ditaduras militares na América Latina deixaram milhares de mortos e
desaparecidos, elas geraram um impacto destrutivo na vida afetiva, social,
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cultural e econômica da região. O Brasil teve um papel geopolítico importante
para a construção e a manutenção dos regimes militares. O trabalho de Marcelo
Brodsky é seminal para falar de memória e dos possíveis diálogos entre arte e
política na América Latina, e muitos pesquisadores já se debruçaram no trabalho
desse artista. Todavia, o presente artigo propõe uma leitura relacional entre duas
publicações do artista: Buena memoria e Tiempo de árbol.
Para realizar tal leitura, parto de alguns pressupostos:


A câmera fotográfica e a filmadora são máquinas de arquivamento de
cada fotografia; cada filme é, a priori, um objeto arquivístico. Essa é a
razão fundamental pela qual a fotografia e o filme são, muitas vezes,
registros arquivísticos, documentos e testemunhos pictóricos da
existência de um registro (Enwezor, 2008, pp. 11-12);



Muito mais que um nome em voga, fotolivro é uma estratégia de
fortalecimento da fotografia como campo de atuação, pesquisa e
circulação para além do campo das artes visuais, ele é uma estratégia de
comunicação, difusão e conhecimento de trabalhos em livro cuja
proposição essencial seja fotográfica. O fortalecimento passa por uma
estratégia territorial, de uma certa fotografia latino-americana, iniciada
com os Colóquios Latino-Americanos nos anos 1980 e depois ampliada
com os processos dos Fóruns, Feiras e Festivais. Marcelo Brodsky é um
dos protagonistas do fortalecimento, tanto como autor quanto como
articulador. Para Marcelo Brodsky:
A produção visual da América Latina se revalorizou com a publicação
dos Fotolivros Latino-Americanos […]. A fotografia é concebida para
ser publicada, desde o momento da sua invenção, e é nas publicações
que adquire seu caráter singular e de difusão como meio e proposta.
O livro é uma ferramenta principal de criação para um autor visual
(2014).

Buena memoria e Tiempo de árbol: quase duas décadas de diferença
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Imagem 2 - Página de Buena memoria

Imagem 3 - Mesma imagem em Tiempo de
árbol

Buena memoria (1997) é um projeto sobre as pessoas desaparecidas na
época da ditadura. O livro já teve quatro edições. Por meio de uma imagem de
escola, Brodsky resgata histórias de vida de seus antigos companheiros, mapeia
quantos ficaram desaparecidos e fala da memória de seu irmão Fernando, morto
pela ditadura argentina. Já Tiempo de árbol (2013) é um livro que está centrado
na relação entre a natureza e a história pessoal do autor. Ausências, reencontros
e o tempo. Os dois livros têm algumas imagens em comum, com propostas de
edição e sequencialidade completamente distintas.
As imagens em destaque nos dois livros são a mesma: um jovem em
frente a uma cascata; Marcelo não sabe identificar se é ele ou o irmão. Em Buena
memoria ela é parte de uma página dupla que traz momentos da infância, de
viagens. Em Tiempo de árbol, ela é uma imagem menor que se sobrepõe a uma
paisagem natural repleta de árvores e tem, na frente, uma imagem da esposa de
Brodsky com a filha. Na edição ela retorna como um lugar familiar e uma relação
com a natureza, mas sai do lugar da viagem, da passagem, para o estar na
natureza. Em entrevista a mim em 2014, Brodsky conta um pouco sobre seu
trabalho:
Todo o meu trabalho é baseado na criação e no revisitar imagens. A
etapa de produção de imagens é essencial no processo criativo, assim
como a edição e seleção de imagens que são realmente utilizadas em
um determinado projeto. No meu trabalho, o tempo volta a algumas
imagens fundamentais da minha produção, referências visuais que dão
um novo significado para estar em outro contexto mais tarde. Nós todos
mudamos o tempo todo, e da mesma forma muda a nossa percepção
das imagens.

A visita a imagens do passado e a junção com a palavra são
características do trabalho de Brodsky. Andreas Huyssen, no seu texto “El arte
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mnemónico de Marcelo Brodsky”, afirma ser o trabalho de Brodsky um tipo de
memory art:
[…] memory art, un arte que hace memoria, práctica artística que se
aproxima a la prolongada y compleja tradición del art of memory, de las
técnicas para recordar, con su mixtura de texto e imagen, de retórica y
escritura. Una suerte de arte mnemónico público que no se centra en
la mera configuración espacial sino que inscribe fuertemente en la obra
una dimensión de memoria localizable e incluso corporal. […] Su
receptor es el espectador individual, pero él o ella es convocado no
solamente en tanto individuo sino también como miembro de una
comunidad que enfrenta el trabajo de la conmemoración. (HUYSSEN,
2011, p. 14).

Imagem 4 - Colegio Nacional de Buenos Aires 1967, primeiro ano. Buena memoria.

Os atos de reeditar e remontar seu próprio arquivo são parte do processo
criativo do artista. As relações entre memória e montagem são essenciais para
se ler o trabalho do artista argentino. Memória é montagem, montagem é poder,
segundo a afirmação de Herberto Helder (2013). Uma imagem só se torna
pensável em uma construção de memória (Didi-Huberman, 2015). E o que viria
a ser a memória, senão um processo compartilhado em que nós individualmente
somos ao mesmo tempo atores e espectadores de uma vida, de uma
interpretação menor dada pelo ritmo cotidiano, das pequenas coisas? “O
passado, a memória, a experiência constituem esse fundo de irrealidade que,
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semelhante a um feixe luminoso, aclara este momento de agora, revela como
ele é cheio de surpresa, como já se destina à memória e é já essa incontrolável
gramática sonhadora” (Helder, 2013, p. 23).
E sendo a memória uma gramática sonhadora, que tem suas regras mas
também sua fluidez, um misto de vivido, reconhecido e inventado, permite-nos
retomar as imagens, e olhar para elas e reeditá-las a partir de um hoje vivido.
Todas as imagens são devolvidas, na medida em que não podemos
esquecer aqueles que amamos, e não podemos esquecer as suas
imagens. As imagens estão presentes em nossa imaginação, em
nosso banco de dados, no nosso trabalho e são tomadas quando
necessárias para comunicar uma ideia, e, cada vez que são utilizadas
ou incluídas em um novo projeto, fazem-no ganhar força. (BRODSKY,
2014).

Imagem 5 - Brodsky sobre Tiempo de árbol: O livro tem imagens em diferentes tamanhos e
formatos, que criam um quebra-cabeça, um conjunto de sobreposições e mensagens que
complicam a leitura e questionam a linearidade do olhar. Várias imagens sobrepostas são
várias imagens, são uma imagem e são a imagem original. Existe uma poética visual, uma
espécie de poesia neoconcreta, na medida em que a elaboração da linguagem é um ato
poético.
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E dentro das novas utilizações e prescrições existentes na gramática da
memória e em seu procedimento de montagem, Brodsky chega ao tempo da
árvore, mais lento, mais reflexivo e conduzido pelo chão, pelo solo.
O tempo da árvore é um tempo diferente do homem. É mais lento, mais
reflexivo, fixado no chão. O tempo das árvores é o da natureza,
controlado por fatores além da vontade humana. É um tempo lento e
fluido, sem relação com a agitação do dever de fazer e guiar pelos
princípios próprios do ciclo da natureza, como a mudança das
estações, a rotação da terra, o ecossistema. O tempo da árvore é um
tempo poético, recipiente de memória e carinho para o essencial. É um
momento de nascimento, desenvolvimento e morte, exemplar para o
homem, determinante para o homem, diferente do homem.
(BRODSKY, 2014).

Imagem 6 - Detalhe de Tiempo de árbol, com justaposição

Marcelo Brodsky não acredita ser a montagem em si uma estratégia
política, nem muito menos uma forma de resistir; ela é uma escolha de quem
realiza o livro ou um trabalho de arte.
Retrabalhar as imagens é um estilo de trabalho visual, é uma proposta
artística baseada na combinação de mídia (fotografia, vídeo, texto,
som, instalação, objetos etc.) e no resgate do arquivo (familiar, pessoal,
arquivos digitais, de imagens já publicadas). Não é particularmente
uma forma de resistência política, mas um critério autoral. Agora, sim,
se as imagens que aparecem têm uma carga política no seu
significado, se são imagens familiares que carregam comentários e
perguntas, ou imagens com intervenção, ou imagens de situações de
violência, a resistência política vem com elas e é uma resistência
artística, de propor questões e reflexões, é político, mas não no sentido
de articular uma proposta política concreta, mas no questionamento de
quem vê sua própria experiência em relação a essa imagem, com os
fatos ou emoções a que se refere a imagem.(BRODSKY, 2014)
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BORDAS, FRONTEIRAS, LIMITES
Inês Bonduki1
Resumo
Bordas, fronteiras, limites compreende uma série de ações que
investigam poeticamente os limites indefinidos da Grande São Paulo. A partir
do embate virtual e físico do corpo com o espaço urbano, do olhar minucioso
do caminhante vulnerável ou descorporificado do observador virtual e
motorizado, diferentes temporalidades e espacialidades de um mesmo lugar se
descortinam, revelando frustrado nosso desejo de domina-lo.
Abstract
Borders, limits, frontiers comprises a series of actions that poetically
investigates the ill-defined limits of Great São Paulo. From the virtual and
physical confrontation of the body and the city space, the meticulous regard of
the vulnerable walker or the disembodied look of the virtual and motorized
watcher, different temporalities and spatialities from a same place are unfolded,
revealing our frustrated capability to seize it.
Nascer e viver em uma cidade de 21 milhões de habitantes é aprender a
conviver com a ideia – e com a sensação – de que ela não te pertence. Por ser
múltipla, por ser complexa, mas principalmente por ser imensa, São Paulo nos
ensina pouco a pouco que nunca seremos capazes de apreendê-la por completo
ou de nos apoderarmos dela. Bordas, fronteiras, limites compreende uma série
de ações que investigam as dimensões, a escala, as margens e os limites
indefinidos e flutuantes da região metropolitana de São Paulo, como forma de
encontrar onde estão seus fins e seus silêncios.
A primeira delas, Pelas margens da cidade (fevereiro de 2017), revelou
sua escala com base na medida de meu próprio corpo e do tempo do caminhar.
Um raio de 20 km foi traçado a partir do centro, delineando um trajeto circular
através das regiões mais periféricas da cidade, que foi percorrido continuamente
durante doze dias – totalizando 220 km. O ponto de saída e de chegada dessa
caminhada circular foi a Capela de São Miguel (1622), a mais antiga do Estado
de São Paulo.

1

Inês Bonduki é fotógrafa, editora, pesquisadora e professora. É doutoranda em Artes Visuais
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sequência visual no suporte do livro de artista. Foi Editora de Fotografia da Revista São Paulo,
Folha de SP [2012 - jul 2013], e assistente do fotógrafo Gal Oppido [2011].

Os pernoites foram realizados em casas de moradores locais, centros
culturais e motéis, de forma que os três artistas envolvidos na ação (Edith Derdik,
Renato Hofer e eu) se reconheceram como viajantes no interior de sua própria
cidade. Desprovidos de uma função social – por não aparentarmos sermos
moradores locais, não sendo funcionários da prefeitura e tendo a palavra “artista”
pouco significado para a maioria da população da cidade –, conseguimos nos
despir do ritmo funcionalista imposto cotidianamente pela metrópole, apesar de
estarmos mais do que nunca mergulhados nela. Esse olhar estrangeiro
possibilitou que suas lógicas e cruezas se revelassem com muito mais clareza
para nós. Dessa primeira ação, resultou um caderno de viagem visual, cuja
textura de fundo é composta pelo código do GPS que descreve nossa
localização geográfica através das páginas, como se o observador realizasse
todo o trajeto à medida que as vira. A primeira e a última imagem (capa e
contracapa) são a mesma imagem da capela, para onde voltamos depois de
doze dias.

Imagem 1 - Pelas Margens 1

Imagem 2 - Pelas Margens 2

Imagem 3 - Pelas Margens 3

Imagem 4 - Pelas Margens 4
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Imagem 5 - Pelas Margens 5

Imagem 6 - Pelas Margens 6

Imagem 7 - Pelas Margens 7

Imagem 8 - Pelas Margens 8

Uma segunda ação, Intermitente, ainda em desenvolvimento, parte de
dados e elementos bastante arquitetônicos, como a foto aérea e a lista oficial de
municípios da grande São Paulo, para investigar seus limites físicos e virtuais. A
partir das imagens do google street view são escolhidos pontos da cidade
limítrofes, que parecem demarcar o fim da mancha urbana. Esse lugar
voyeurístico é substituído então pelo embate físico do corpo no espaço urbano.
As imagens são compostas como dípticos: a imagem virtual do google é
que me motivou a ir conhecer o lugar junto à imagem que ali foi produzida. Às
vezes há coincidência geográfica ou de enquadramento entre elas, às vezes não.
As imagens do google, de 2011, podem revelar a natureza intermitente desses
espaços de borda.
As incursões são realizadas antes e durante o nascer do sol, hora em que
a maioria da população dessas regiões costuma acordar para ir trabalhar. Talvez
esta seja a luz que melhor representa a periferia da cidade.
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Imagem 9 - Intermitente 1

Imagem 10 - Intermitente 2

Imagem 11 - Intermitente 3

Imagem 12 - Intermitente 4
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Imagem 13 - Intermitente 5

Imagem 14 - Intermitente 6

Imagem 15 - Intermitente 7

Imagem 16 - Intermitente 8

Imagem 17 - Intermitente 9
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Imagem 18 - Intermitente 10

Imagem 19 - Intermitente 11
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AS ÁRVORES CRESCEM PERPENDICULARES AO CHÃO
Marcelo Zocchio1

A instalação intitulada As Árvores Crescem Perpendiculares ao Chão, de
2017, é composta por 24 peças de madeira reaproveitada, de tamanhos, tipos e
cores variadas, carregadas de marcas adquiridas com o tempo e com seu uso
anterior, como encaixes, furos, pregos e pintura. As peças são suspensas pelo
teto do espaço expositivo por cabos de aço, numa altura que permite ao visitante
a observação de imagens de árvores, impressas por transferência, nas seções
inferiores de corte das madeiras.
O trabalho se insere no contexto da série Anima, que parte da ideia de
uma ficção, na qual o reino vegetal teria sido extinto e seus restos sofrem
transformações.
Nesse caso, imagens de árvores, fotografadas de baixo para cima,
“aparecem” nas seções quadradas ou retangulares das peças, resultantes do
manejo da árvore e do beneficiamento de sua madeira, como manifestação de
uma “memória” do ser vivo ao qual um dia aquela peça pertenceu.
A instalação se resolve apenas com a luz ambiente, sem nenhum recurso
adicional de iluminação, portanto algumas imagens demandam uma dose de
curiosidade do observador para serem percebidas, reforçando seu caráter
espectral.
A instalação propõe um jogo de significados e arranjos: as peças
penduradas se tornam árvores, as árvores fotografadas se tornam peças de
madeira e, ao examinar as imagens, o observador assume a posição do autor
das fotos quando este efetivamente fotografava as árvores. Assim o visitante é
levado inadvertidamente a uma espécie de bosque virtual invertido.

1

Marcelo Salvia Zocchio é fotógrafo. Formou-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia
Mackenzie, em 1988, em São Paulo. Nesse ano, iniciou a carreira de fotojornalista como
freelancer dos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e da revista IstoÉ. De 1990 a
1991, estudou no Internacional Center of Photography [Centro Internacional de Fotografia], de
Nova York, onde freqüentou aulas dos artistas Duane Michaels (1932) e Arthur Tress (1940).
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FOTOMONTAGENS DE JORGE DE LIMA: A PINTURA EM PÂNICO1
Priscila Sacchettin2

Resumo
Desde meados da década de 1930, Jorge de Lima exercitava-se na
técnica da fotomontagem. Das imagens produzidas nessa época surgiu A pintura
em pânico, volume com 41 pranchas, publicado no Rio de Janeiro em 1943,
nunca reeditado. Cada imagem é acompanhada por um título/legenda: textos
breves que não possuem função explicativa ou descritiva, antes ressaltam o teor
enigmático das imagens. Há também um prefácio escrito pelo poeta Murilo
Mendes, que relaciona a obra com o surrealismo e com trabalhos de Max Ernst,
além de atentar para o teor político da técnica ali empregada. Meu intuito é
oferecer uma contextualização dessa publicação, partindo das referências
visuais que Lima adotou (Ernst, Ismael Nery, Giorgio de Chirico, por exemplo).

Abstract
Since the mid-1930s, Jorge de Lima had been practicing in the technique
of photomontage. From the images produced at that time came A pintura em
pânico, a book with 41 plates, published in Rio de Janeiro in 1943, never
reissued. Each image is accompanied by a title / caption: short texts that have no
explanatory or descriptive function, but rather highlight the enigmatic content of
the images. There is also a preface written by the poet Murilo Mendes, which
relates the work to surrealism and works by Max Ernst, as well as to the political
content of the technique employed there. My intention is to offer a

1
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contextualization of this publication, starting from the visual references that Lima
adopted (Ernst, Ismael Nery, Giorgio de Chirico, for example).

O poeta alagoano Jorge de Lima (1893-1953) publica, em 1943 no Rio de
Janeiro, o livro de fotomontagens A pintura em pânico, que trazia a público o
resultado de sua incursão por essa técnica, à época ainda pouco conhecida no
país. O livro é composto por quarenta e uma imagens, cada qual acompanhada
por uma frase, ou verso, ou ainda, como dizia o próprio Lima, um dístico. Sugerese ao leitor que percorra a sequência de imagens das mais diferentes maneiras,
sem compromisso com uma ordem linear, sugestão essa dada pela não
paginação do volume. O conjunto de fotomontagens e dísticos é precedido por
um prefácio, intitulado “Nota liminar”, de autoria do também poeta Murilo Mendes
(1901-1975), amigo próximo de Lima. A pintura em pânico teve tiragem de 250
exemplares assinados pelo autor, e nunca foi reeditado. O exemplar utilizado
nesta pesquisa é o de número 177, pertencente à Biblioteca Brasiliana Guita e
José Mindlin – USP, e contém dedicatória ao poeta paulistano Menotti del
Picchia.
No texto a seguir, pretendo indicar brevemente o fato curioso de que Jorge
de Lima, no processo de fazer suas fotomontagens, não dialoga propriamente
com o universo da fotografia, mas com outras artes visuais: a colagem
surrealista, o desenho, a pintura e também a literatura, sendo que me deterei
nos dois primeiros.

Max Ernst
Algumas das pranchas de A pintura em pânico revelam um parentesco
com a colagem de derivação surrealista, principalmente com aquela criada por
Max Ernst. A referência a Ernst é evidente em várias das imagens do livro
[Imagens 1]

e [2]. Além disso, tal referência é explicitada por Murilo Mendes, que,

no prefácio, aponta a série La Femme 100 Têtes (1929) como motivadora das
montagens ali reunidas:
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O conselho veio de Rimbaud: desarticular os elementos. Aplicado ao
desenho e ao ballet, tal princípio provocou excelentes realizações. Por
exemplo: La femme 100 têtes, de Max Ernst, e Bacanal, de Salvador
Dalí. O livro de Max Ernst inspirava-me. Faltavam-me, porém, a
paciência, a perseverança. Jorge de Lima tem tudo isto, e mais ainda.
Começamos juntos o trabalho. Mas dentro em breve ele ficava sozinho.
(MENDES, 1943, s.p.)

Imagem 1 - Jorge de Lima. “Tudo se
levitando esta felicidade não era
impossível”. In A pintura em pânico, 1943.

Imagem 2 - Max Ernst. Une Semaine de
Bonté, 1934.

Outro trabalho do artista alemão, Une Semaine de Bonté (1934), emerge
como mais uma obra que pode ser considerada referência para as experiências
plásticas de Lima. Desse modo, pensando num quadro temporal, as publicações
de Ernst poderiam ser situadas no interior do período de concepção e fatura das
imagens do poeta brasileiro, tendo em mente que este trabalhou nas
fotomontagens desde pelo menos 1937 até 1943, data da publicação do livro
que as reúne. Jorge de Lima, em entrevista para a revista ilustrada O Cruzeiro,
faz uma associação entre fotomontagem (que ele chama de fotografia) e poesia,
ao mesmo tempo que se refere a Ernst:
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Criador disso, desse gênero de fotografias é Max Ernst, uma das
figuras mais conhecidas do suprarrealismo na Alemanha. O que ele
pretendeu criar foi uma arte que fosse assim como uma espécie de
intermediária entre o cinema e a pintura. Se o conseguiu ainda é coisa
para se ver. Em todo caso criou uma admirável forma de expressão.
Vocês vejam: cada fotografia dessas vale um poema, não vale? Pois é
a intenção de Max Ernst. Com diversos elementos que isolados nada
significam, produzir um conjunto que tem o dom de provocar uma
sensação poética. […] Max Ernst já reuniu suas fotografias em mais de
um livro, todos de sucesso. (AMARAL JR., 1938, s.p. Grifo meu)

O poeta alagoano, no entanto, não deixa de indicar uma nota dissonante
entre suas imagens e aquelas do artista surrealista:
[…] Ernst e seus seguidores chamam isso de gravuras suprarrealistas.
Eu fiz fotografias com uma direção lírica e romântica. Como faço isso?
Ora, muito simplesmente: pego uma porção de objetos, de coisas, de
ideias, uma revista, um jornal, uma escultura, elementos que isolados
não têm a menor significação. Junto e produzo alguma coisa que
podemos chamar de um poema. (Idem)

Ismael Nery
Para além das referências ernstianas, é possível identificar também
pontos de contato entre a visualidade de A pintura em pânico e a obra de Ismael
Nery (1900-1934). Ainda que tenha falecido anos antes da publicação do livro, é
sensível a presença do pensamento e da obra plástica de Nery nas
fotomontagens limianas.
Inicio com um breve histórico: em 1921, Ismael Nery retorna ao Rio de
Janeiro, após ter vivido durante um ano na Europa. Ele consegue trabalho como
desenhista na seção de Arquitetura e Topografia da Diretoria do Patrimônio
Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Em seu novo emprego, Nery
conhece o poeta Murilo Mendes, que a partir de então se tornaria um de seus
amigos mais próximos e convicto defensor. Em 1927, Nery viaja novamente à
França, e ali encontra o surrealismo em pleno vigor. Conhece, entre outros,
André Breton e Marc Chagall. Nery retorna da Europa no mesmo ano de 1927.
Não demorou para que Murilo apresentasse Jorge de Lima ao novo amigo
recém-chegado de Paris. Nessa época, durante a década de 1920, Nery pintava
prolificamente, sendo grande o número de telas produzidas. No início da década
de 1930, porém, o contágio pela tuberculose muda os rumos de sua produção
visual. Com o paulatino agravamento da doença, sua produção pictórica diminui
sensivelmente, crescendo, em compensação, a obra em papel (desenhos e
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aquarelas). Esse último período da produção neryana, a meu ver, é o que com
mais força se coloca como referência para Jorge de Lima. Nos desenhos de Nery
encontramos pontos de contanto com A pintura em pânico, cuja realização
começará poucos anos após a morte prematura de Nery, ocorrida em 1934,
quando ele contava 33 anos.

Imagem 3 - Ismael Nery.
História de Ismael Nery, s. d.
Nanquim sobre papel, 28 x 18
cm, col. Rodolpho Ortenblad
Filho, S. P..

Imagem 4 - Ismael Nery. A caixa de Ismael Nery, s. d.
Nanquim sobre papel, 22 x 28 cm.

Segundo se sabe, a fotomontagem e a colagem não foram praticadas por
Ismael Nery. É curioso notar, no entanto, que o princípio da montagem
comparece em seus desenhos, e até mesmo os estrutura em muitos casos
[Imagem 3].

Eles reúnem elementos díspares, sobrepondo ou justapondo, de

maneira incongruente, seres e objetos semanticamente distantes. Tome-se o
exemplo de A caixa de Ismael Nery [Imagem 4]: a caixa a que o título se refere é,
num primeiro momento da interpretação, essa que vemos contendo um
trombone, trazendo grafados o nome do poeta e a palavra “Rio”. Mas “caixa”
pode também ser metáfora do próprio desenho, a folha de papel na qual o artista
vai depositando os seres e os objetos que cria a partir de seus traços. Os
elementos figurativos são inseridos aos pares, sempre perpassados pelo
inusitado: a mulher nua e o homem de cabeça minúscula, os dois fragmentos de
corpo fundidos, o trombone dentro da caixa, o navio com asas, o número 50
sobreposto ao sol, a ossada na relva. Mesmo se tratando de um desenho, a
definição de colagem que Max Ernst oferece poderia valer para essa imagem:
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Poder-se-ia definir a colagem como um composto alquímico de dois ou
vários elementos heterogêneos, resultando de sua aproximação
inesperada, devida, seja a uma vontade dirigida […] para a confusão
sistemática e o desregramento de todos os sentidos (Rimbaud), seja
ao acaso ou a uma vontade favorizando o acaso. (ERNST, 1970, p.
262)

Jorge de Lima encontra em Ismael Nery, que também era poeta, a figura
do homem de letras capaz de expressar-se com igual desenvoltura nas artes
visuais. A complexificação das imagens poéticas, metáforas e alegorias foi um
processo constante ao longo da obra de Lima. A amizade com Nery, podemos
supor, sugeriu-lhe meios antes inexplorados de dar vazão a sua criatividade
imagética. Ambos os poetas – Lima e Nery – souberam construir um repertório
de imagens que captam a atenção do observador a partir do enigma que
guardam, fazendo da interpretação um desafio. Esse aspecto já fora notado por
Antonio Bento, em texto crítico sobre Nery:
É evidente que o período derradeiro de sua obra introduziu na arte
brasileira uma nova sintaxe visual. Era uma outra linguagem, que vinha
fazer apelo ao mistério, ao mundo do maravilhoso, do acaso, do
irracional, do insólito, do imprevisto, inseparáveis da atmosfera do
surrealismo. (BENTO, 1984, p. 178)

Essa “nova sintaxe visual” foi largamente incorporada por Lima. Um certo
surrealismo, refratado pela personalidade artística de Nery, incidiu sobre a
criação do alagoano, e desde então não cessou de fazer-se sentir, tanto na obra
literária quanto na plástica.
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SOBRE O ESCULTURAL NO FOTOGRÁFICO OU O FOTOGRÁFICO NA
ESCULTURA
Paula Cabral1
Resumo
O presente texto tem como objetivo apresentar um breve histórico das
imbricadas relações entre fotografia e escultura no campo da arte, assim como
debater essas relações na contemporaneidade.
A partir de algumas exposições referenciais, aponta-se uma ampla gama
de possibilidades, estratégias e processos que tornam as duas especificidades
artísticas indissociáveis nas obras, apontando que a inventividade dos artistas
faz de mais a mais emergir a teia complexa de relações e possibilidades abertas
na e pela arte contemporânea.

Abstract
The present text aims to present a brief historical panorama of the
intertwined relationships between photography and sculpture in the art field, as
well as to discuss these relations in contemporary times.
From referential expositions, a broad range of possibilities, strategies and
processes are pointed out making the two artistic specificities inseparables from
each other, pointing out that the inventiveness of artists makes a complex web of
relationships and open possibilities arise in contemporary art.

A relação entre fotografia e escultura data dos primeiros tempos do
surgimento da fotografia. Dentre os motivos que facilitaram essa relação – que
desde sempre foi de troca, ao contrário da competição que se estabeleceu entre
fotografia e pintura –, havia, por exemplo, a imobilidade da escultura, que se
adequava aos longos tempos de exposição necessários aos primeiros processos
fotográficos desenvolvidos e ao desejo de documentar, colecionar, divulgar e
circular objetos que nem sempre eram portáteis, e, sabemos, a própria história
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da arte enquanto disciplina vem também dessas possibilidades abertas com a
fotografia.
Entretanto, ao longo da história dos meios e da relação entre eles, desde
muito cedo, através da cultura, foco, ângulo de visão, grau de close-up e
iluminação, bem como técnicas de manipulação, colagem, montagem, ou
desenvolvimento de procedimentos e artefatos técnicos, artistas e fotógrafos não
só interpretaram a escultura, mas criaram reinvenções deslumbrantes a partir
delas, culminando com a explosão das décadas de 1960/70, que reconstruíram
não só o conceito de escultura e de fotografia, mas a arte inteira, rompendo
barreiras entre as especificidades artísticas e trabalhando a partir de fragmentos
matéricos e materiais, a partir de substâncias e elementos variados, assim como
ações, gestos, atitudes e posturas que construíram e constroem todo um
discurso que é o da arte contemporânea.
Para manter a questão focada no campo das relações entre fotografia e
escultura desde os primórdios fotográficos, podemos resgatar a experiência de
François Willème (Gall, 1997), que já em 1859-1860, poucos anos após a
invenção da fotografia, designa o termo fotoescultura para definir um processo
por ele desenvolvido que, hoje sabemos, seria o antecessor da impressão
tridimensional (junto com o procedimento de Claudius Givaudan para retratos em
alto relevo), que vem se popularizando neste nosso século, seja no campo das
artes, seja no da indústria.
A invenção de Willème consistia basicamente em um estúdio circular com
seu teto de vidro, pelo qual incidia luz, e no qual ele dispunha do seu modelo
apenas o tempo suficiente para que as 24 câmeras fotográficas, dispostas
calculadamente em torno do modelo, realizassem as imagens que seriam
posteriormente projetadas estereoscopicamente no interior da câmera escura de
Willème, onde um pantógrafo perfilante faria os recortes da projeção sobre o
bloco do qual emergiria a escultura.2
Talvez Willème tenha tido conhecimento dos experimentos de Hippolyte
Bayard, que, dentre outras relações com o escultórico, registrou em uma página
de seus primeiros álbuns, ainda em meados de 1840, quatro imagens de um nu
feminino em pé, em diferentes perspectivas. A sequência confirma que Bayard
2

Para mais detalhes, ver o texto completo de Gall, 1997.
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dispõe a câmera em movimento circular em torno da escultura, permitindo que
sejam observados os efeitos de mudança de luz e sombras sobre ela nos
diferentes ângulos e tempos que esse movimento gera. Mas, ao mesmo tempo,
ele encontra também uma maneira para que a imagem fotográfica transcenda
suas próprias limitações, nomeadamente, a sua tendência ao bidimensional,
restaurando, assim, o volume e o tempo da experiência visual (Batchen, 2010,
p. 22).
Bayard fez muitas coisas, mas, junto com outros fotógrafos do século XIX,
foi também um fotógrafo de esculturas e se colocava, a ele mesmo, muitas
vezes, nas composições que criava, fazendo com que o próprio corpo dialogasse
com as figuras e peças escultóricas compostas e dispostas para o objetivo e o
ato fotográfico, como é o caso da imagem Bayard cercado de estátuas (184548), cujo negativo pertence à Societé Française de la Photographie [Imagem 1].

Imagem 1 - “Hypolyte Bayard Bayard entouré de statues”, c.
1845-48. Papier negatif. 21,3 x 18,5 cm
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Outras vezes, usava essas fotografias dialógicas com o escultórico, em
diálogo com textos próprios e bem-humorados, os quais enviava a amigos
(Ibidem).
Além dessa variedade de produções e processos que fazem com que
Bayard seja o primeiro grande artista a se ocupar das possibilidades de relações
entre a fotografia e a escultura, ele foi também o primeiro a trabalhar seriamente
com a fotografia-ficção e com a mise-en-scène. Nesse sentido, sua imagem mais
celebre e só tornada pública em 1920, Noyé (1840), é o exemplo mais nítido de
toda essa inventividade do artista – voltaremos a ela mais adiante.
Ainda que consideremos o alerta de Krauss (1979) sobre a armadilha do
historicismo, é preciso reconhecer, neste e em outros aspectos do processo
artístico de Hippolyte Bayard, seu pioneirismo e o quanto suas experiências são
referenciais das relações contemporâneas que a fotografia estabelece com
outras formas de arte, incluindo, entre elas, a escultura. Olhando para o trabalho
desse artista, temos claramente comprovada a hipótese de que a relação entre
escultura e fotografia se dá desde os primórdios da invenção do fotográfico.
Outro nome que se dedicou a fotografar esculturas, ainda nos inícios da
fotografia, foi Henry Fox Talbot, o inventor da calotipia.
Há séries de imagens que o fotógrafo realiza a partir da disposição mais
ou menos simétrica de esculturas em prateleiras triplas, que, apesar de
provavelmente estarem no pátio de sua casa, com o objetivo de aproveitar a
iluminação natural do ambiente, representam a decoração de um ambiente
interno, criando a ilusão de uma imagem produzida “ao natural”, a partir da
realidade e não de uma composição.
Segundo Geoffrey Batchen, fotografar esculturas foi uma das atividades
proeminentes de Talbot, que possuía uma obsessão curiosa por uma delas: uma
cópia de um busto helenístico, o qual intitulou Busto de Patroclus.
Um retrato dramático de uma cabeça de um homem barbudo virandose para olhar sobre o ombro direito, como se fosse pego de surpresa,
esta peça de escultura foi uma das mais fotografadas por Talbot.
Cinquenta e cinco imagens individuais conhecidas permanecem em
existência, e provavelmente foram feitas muitas outras que não
sobreviveram. Adicione a isso muitas cópias que teriam sido feitas a
partir desses cinquenta e cinco negativos e começamos a perceber que
essas imagens únicas, são a ponta de um verdadeiro iceberg de
atividade fotográfica (Idem, p. 23. Tradução livre do inglês)

88

No caso dessa imagem, segundo a análise de Batchen, Talbot fez
escolhas que permitem que a escultura se torne mais viva na fotografia no que
em seu próprio tempo e espaço.
Nesta visão particular, Talbot escolheu cortar o fundo do busto em sua
câmera, de modo que seu Patroclus salta da escuridão como se
estivesse vivo, animado tanto por esse enquadramento quanto pela luz
refletida por Talbot usando um pano branco.

Dentro dos limites da fotografia, Patroclus já não é uma peça de escultura;
ele é um ator em um tableau-vivant expandido. (Ibidem)
O busto em questão foi o único “personagem” que se repetiu duas vezes
no livro The Pencil of Nature, de autoria de Talbot; uma obra referencial para a
história da fotografia. Na imagem de seu livro, em que essa peça é localizada, o
texto de Talbot, que se refere a sugestões para se fotografar escultura, inclui
duas ações, similares às práticas de Bayard para fotografar a escultura de nu
feminino.
Essas sugestões incluem girar a estátua em seu próprio eixo, mantendo
a câmera no mesmo lugar, ou ainda girar a câmera em torno do eixo da escultura
selecionada.
A história parece demonstrar que Hippolyte Bayard, François Willème e
Henry Fox-Talbot foram os três nomes que tiveram efetiva e avidamente uma
preocupação e uma ocupação com o diálogo entre fotografia e escultura no
campo da arte no século XIX, já desde os primórdios da invenção do fotográfico.
Muitos de seus contemporâneos que também exploraram a questão da fotografia
de escultura foram, mais do que tudo, documentaristas: de monumentos,
épocas, lugares, situações e culturas, dos quais a estatutária era peça
fundamental. Entre os fotógrafos do Egito, Maxime Du Camp, por exemplo, em
1849 foi encarregado de uma missão oficial do Estado francês para
documentação dos monumentos antigos do país e passou oito meses imerso em
seu processo de registro, retornando com 216 negativos que demonstravam a
excelência técnica e a dedicação do fotógrafo à missão a ele atribuída. Publicou
posteriormente125 dessas imagens a partir do procedimento desenvolvido no
papel salinizado.
Outros fotógrafos, além de registrarem monumentos antigos e históricos
em diversos países, aproveitavam a característica portátil da câmera para
registrar monumentos em construção em seu próprio país, a transformação
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escultórica e arquitetural de ícones da arquitetura e da cultura da qual faziam
parte, estúdios de artistas, incluindo estúdio de escultores, que tinham suas
obras e seu espaço de trabalho documentados por fotógrafos, e muitas vezes
por eles próprios, que aprendiam a fotografar, visando a diferentes objetivos
pessoais e expressivos.
É o caso de Brancusi (Marcoci, 2010), que ao longo da vida produziu
inúmeras imagens de suas obras, de seu atelier e do movimento das suas
produções por aquele espaço. Para o artista, a fotografia foi não só uma
ferramenta que fazia com que as obras se dessem a ver e se reconstruíssem, a
partir de incidências planejadas de luz, da interação com outras obras, objetos,
espaço e ângulo eleitos, mas, por vezes, sobrevivessem mesmo através do
fotográfico, mesmo quando já não existiam mais naquele espaço de trabalho,
que era também casa e galeria de exposição das obras de Brancusi.
Em determinado momento da vida, o artista preferiu não mais expor seu
trabalho em outros espaços, por considerar que as obras ganhavam sentido no
contexto de seu atelier, nos diálogos com o espaço e outras produções que
faziam parte do entorno interno. Assim, ele intervinha a todo tempo nesse
espaço, realocando as obras constantemente ou as reposicionando para serem
expostas e fotografadas. A todo esse conjunto de obras que formavam
“pequenas comunidades” habitantes do atelier, movimentando-se por ele,
Brancusi denominou “grupos móveis”.
Para realizar os registros das obras, do espaço e dos movimentos
realizados, o artista aprendeu a fotografar com seu amigo e grande fotógrafo do
surrealismo Man Ray (que o ajudou também a comprar as câmeras para a sua
atividade) e não admitia que ninguém mais além dele próprio, Brancusi, fizesse
as imagens de seu espaço e de seus grupos móveis. Por vezes, colocava-se nas
imagens, mas, na grande parte das tomadas realizadas, as obras foram
protagonistas centrais e periféricas da composição.
Outros muitos escultores, fotógrafos e artistas da contemporaneidade
experienciaram e experienciam densamente essas relações entre fotografia e
escultura em suas mais variadas formas, utilizando uma ilimitada gama de
estratégias expressivo-criativas, obtendo resultados que abarcam diversas
complexidades conceituais, matéricas e processuais para a produção da obra.
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Diversas exposições e publicações giraram em torno dessa questão
desde os anos 1970 até hoje. O pesquisador francês Michel Frizot foi
responsável/participante direto ou influência para várias dessas mostras,
propondo debates e escrevendo vários textos sobre o assunto.
Entre novembro de 1991 e abril de 1992, Frizot em cocuradoria com
Dominique Païni produz uma exposição no Palais de Tokyo de Paris,
acompanhada de um colóquio no Musée du Louvre. Enquanto a exposição se
intitulava Photographie/Sculpture, o colóquio tinha seu título no infinitivo:
Sculpter/Photographier.
Já dentro de uma discussão sobre a virada artística da segunda metade
do século XX, Frizot, em seu texto inicial do catálogo da exposição, afirma que,
tendo a semiologia e o estruturalismo cumprido a “fatigante tarefa de definir cada
escritura artística em relação a si mesma e na relação com as outras” (Frizot &
Païni, 1991), a partir dos anos 90 o que passa a ser marca do território artístico
é justamente a mestiçagem, os cruzamentos e as fronteiras indecisas. Para ele,
a fotografia passa então, de mais a mais, a contribuir para a “diluição do conceito
de escultura”, quando define seu espaço na land art por exemplo, e quando
passa a fazer mesmo parte, como suporte ou como matéria, da produção de
inúmeros artefatos escultóricos.
Assim, a exposição – detendo-se sobre as constantes de uma situação
fusional – tenta mostrar os sintomas de um desaparecimento, a diluição das
verdades referenciais da escultura e da fotografia, pressupondo, segundo o
curador, uma orientação dupla: tentar determinar os pontos de ancoragem, no
período contemporâneo, dessa mistura hoje em dia muito difundida, e explicar
também os pontos históricos de convergência manifestos nos últimos 150 anos.
Interesses paralelos, momentos de particular inclinação. Segundo Frizot,
fotógrafos como Bayard, Talbot, Baldus, Atget, Man Ray e escultores, como
Rodin e Brancusi, embora sejam homens que quase nunca se encontram,
trabalham em conjunto para uma concórdia ou confluência involuntária (Idem).
Photographie/Sculpture se compõe de quatro partes. A primeira trata das
questões da luz, querendo demonstrar que escultura e fotografia são duas artes
de luz, antes mesmo (e independentemente) de qualquer colaboração, já que,
para o curador, “uma escultura e uma fotografia são apreciáveis de forma
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variável de acordo com a iluminação dada por sua situação, tanto que duas luzes
diferentes podem revelar duas formas diferentes do mesmo objeto” (Idem, p. 17).
A segunda parte procura revelar o papel primordial da fotografia na definição de
escultura e de sua história – e de toda a história da arte, mostrando que, sem
reprodução fotográfica, a escultura (como todas as artes) estaria condenada ao
conhecimento

(e

à

compreensão)

elitista

–

e,

segundo

Frizot,

ao

desaparecimento progressivo. A terceira parte, apresentando a questão da
relação da figura humana com a escultura mediada pela fotografia em diversas
vertentes, resgata obras de Bayard, John Coplans e Joel-Peter Witkin, entre
outros. O fechamento da exposição se dá a partir do voo de pássaro registrado
via cronofotografia por Etienne-Jules Marey, em 1887, e reconstruído em bronze.
É decisivo ao apontar que não é mais, necessariamente, a escultura que marca
a fotografia de sua presença – embora não seja excluída –, e sim a fotografia
que se transforma em escultura, que não poderia existir fora do conceito e da
proposta fotográficos de instantâneo múltiplo [Imagem 2].

Imagem 2 - Etienne-Jules Marey, “Vol du goéland”, 1886. Chronophotographie
à 25 images/seconde; “Vol du goéland”, 1887. Sculpure em bronze dáprés
chrnophotographie.
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Desde aí, e após vinte e cinco anos, Frizot retoma o tema, a partir de uma
proposição expositiva atualizada e atualizadora do campo e da relação
permanente entre fotografia e escultura. Trazendo artistas como Cy Twombly
[Imagem 3],

Gordon Matta-Clark [Imagem 4], Giuseppe Penone [Imagem 5], Dieter

Appelt [Imagem 6], Mac Adams [Imagem 7], John Chamberlain [Imagem 8], Markus
Raetz [Imagem 9] e Richard Long [Imagem 10] – inclassificáveis quanto ao meio com
o qual trabalham, por atuarem ora como pintores, ora como escultores, ora como
fotógrafos, inter-relacionando suas produções de técnicas diversas, ou, por outro
lado, por produzirem obras mistas e heterogêneas em relação aos processos,
suportes e técnicas –, a exposição Entre Sculpture et Photographie: Huit Artistes
chez Rodin apresentou obras que vão desde produções em papel fotográfico,
passando por objetos/artefatos escultóricos e instalações que desnorteiam
intenções mais herméticas de classificação da obra quanto a especificidades e
naturezas impossíveis de serem alcançadas, demonstrando “uma expansão
considerável das categorias formais e conceituais evocadas pelos termos
escultura e fotografia”.3 Segundo Frizot, a seleção de artistas para a exposição
foi realizada a partir da percepção de artistas conceituados e reconhecidos no
campo da arte contemporânea, que “se distinguem por uma prática conjunta da
escultura e da fotografia a partir de uma acepção bastante ampla [...] em relação
à qual as manifestações concretas não param nunca de ser surpreendentes”
(Frizot, 2016, p. 15).

Imagem 3 - Cy Twombly, “Tulips”, 1985.
Impression à sec par l’atelier Fresson,
Paris. 43,1 x 27,9 cm.

Imagem 4 - Gordon Matta-Clark,
“Splitting (322 Humphty Street,
Englewood, New Jersey”, 1974.
Tirage cibachrome. 100 x 72 cm.

Cf. “Entre sculpture et photographie. Du 12 avril au 17 juillet 2016”.
Site
Musée
Rodin:
http://www.musee-rodin.fr/fr/exposition/exposition/entre-sculpture-etphotographie.
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Imagem 5 - Giuseppe Penone, “Pieces de
lumière”, 1995. Cristal (37 x 20 cm) et
photographie noir et blanc (99,5 x 69 x 1,5
cm).

Imagem 7 - Mac Adams, “Rabbit (ShadowSculpture)”, 2010. Cage em métal, cailloux.
70 x 56 x 52 cm.

Imagem 8 - John Chamberlain, “Studio”,
1994. Tirages Ektacolor professionales tirés
par l’artist. 25,1 x 61 cm.

Imagem 6 - Dieter Appelt, “Trois variations
sur Canto 1”, 1987. Trois tirages gélatinoargentique. 12,4 x 17,4 cm.

Imagem 9 - Markus Raetz, “Cercle de
polaroids, 11 marcheurs”, 1981. Onze
polaroids SX-70 sur support em aluminium.
77 x 150 x 120 cm.

94

Imagem 10 - Richard Long, “A line of sticks in Somerset”, 1974.
Épreuve gélatino-argentique. 88 x 124 cm; “A Somerset beach”,
1968. Épreuve gélatino-argentique. 88,5 x 124 cm.

Duas outras exposições foram marcos no campo das relações entre
fotografia e escultura: Photography into Sculpture, que aconteceu de abril a julho
de 1970 no Museu de Arte Moderna de Nova York – mesmo museu que trará
The Original Copy: Photography of Sculpture 1839 to today quarenta anos depois
–, e Pygmalion Photographe: La Sculpture devant la Caméra: 1844-1936, que
aconteceu no Cabinet des Estampes, do Musée d’Art et d’ Histoire de Genebra,
em 1985.
No primeiro caso, trata-se, de acordo com as pesquisas desenvolvidas ao
longo do tempo desta tese, da exposição inaugural sobre o tema. De curadoria
de Peter C. Bunnell, a exposição incluía mais ou menos cinquenta obras, de vinte
e três artistas norte-americanos e canadenses.
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Segundo o curador,4 o objetivo da mostra era trazer uma ampla e
inaugural pesquisa sobre processos artísticos que utilizavam a tecnologia
fotográfica em diálogo com a escultura, trabalhando novas dimensionalidades
para a fotografia sem diminuir o peso e a importância de sua própria natureza.
Isto é, mostrar como os artistas estavam, naquele momento, buscando
constantemente desenvolver complexidades em suas produções – quanto à
forma, significado e matéria – e novas maneiras de concebê-las no espaço.
Artistas jovens, entre seus vinte e quarenta e poucos anos, apresentando
artefatos escultóricos que incluem a fotografia como matéria, processo, elemento
e material [Imagens 11a], [11b], [11c], [11d], [11e], [11f].

Imagem 11a - Photography into Sculpture, MoMA, 1970. Montagem e obras. Fonte: The
Museum of Modern Art: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2694?locale=ja#installationimages

Imagem 11b
4

Ver press release
release_326678.pdf.

Imagem 11c
disponível

em:

Imagem 11d

https://www.moma.org/documents/moma_press96

Imagem 11e

Imagem 11f

Quanto ao segundo caso, Pygmalion Photographe: La Sculpture devant
la Caméra 1844-1946 constitui uma exposição de caráter mais tradicionalista,
que enfatiza as fotografias de escultura e estratégias de artistas e fotógrafos para
registrarem monumentos, ruínas, vestígios culturais e suas próprias obras e de
outros artistas; muito embora, em seu último bloco (Pinet, 1985), L’Invention de
l’Objet Absent, trate das produções fotográficas de Man Ray [Imagens 12] e [13],
de Herbert Bayer [Imagem 14], Hans Bellmer [Imagem 15], Naum Gabo [Imagem 16] e
Francis Brugière [Imagem 17], fotografias construídas expressivamente não como
registro, mas a partir de gestos, processos e ações dos artistas.

Imagem 12 - Man Ray, “L’enigme d’Isadore Ducasse”,
1920. Epreuve sur papier au gélatino-bromure, vers
1920. 21,8 x 29 cm.

Imagem 13 - Man Ray, “Objet
mathématique”, 1936. Epreuve
sur papier au bromure. Sem
daos.
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Imagem 14 - Man Ray, “Objet
mathématique”, 1936. Epreuve
sur papier au bromure. Sem
daos.

Imagem 15 - Hans Bellmer, “La poupée”, 1934. Epreuve
dur papier au gélatino-argentique monté sur carton. 19,2 x
29,5 cm.

Imagem 16 - Naum Gabo, “Tête du femme”,
1920-1925 (?). Epreuve retouchée sur papier
au gélatino-argentique. 16,8 x 12,2 cm.

Imagem 17 - Francis Brugière, “Arc ligths”,
vers 1928-1930. Epreuve sur papier au
gélatino-bromure vire au platine. 23,5 x 18,2
cm.

Para além destas, ao menos duas instituições alemãs se ocuparam do
tema: em 1997, é apresentada a exposição Skulptur im Licht der Fotografie. Von
Bayard bis Mapplethorpe no Lehmbruck Museum de Duisburg; e em 2014, na
Akademie der Künste de Berlin, teve lugar Lens-Based Sculpture: The
Transformation of Sculpture through Photography, que teve como proposição
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central trazer apontamentos e debates sobre a questão do fotográfico como
ferramenta libertária da escultura com os princípios milenares da estatutária, a
partir do trabalho múltiplo de artistas de várias épocas e territorialidades. Através
dos setenta e três artistas representados através de suas obras, a exposição
abrangeu a ampliação do campo de compreensão e sentido das relações entre
fotografia e escultura, passando por nomes como Marcel Duchamp, Joseph
Beuys, Hans Bellmer, August Rodin, Gordon Matta-Clark, Dennis Oppenheim,
Francis Alÿs, Mona Hatoum, entre muitos outros artistas conceituados no campo
da arte e que fazem parte de maneira ativa da construção contínua das relações
entre escultura e fotografia, a todo tempo ressignificadas e reelaboradas pela
exposição.
Todas essas exposições, em conjunto com The Original Copy:
Photography of Sculpture 1839 to today, vêm apontando desde os anos 1970 a
imbricada relação entre os dois meios a partir de diversas vertentes.
Se considerarmos tal relação para além das situações de registro
fotográfico de escultura ou propostas de documentação escultural e
arquitetônica, e nos debruçarmos sobre possibilidades originais de compreensão
e apresentação dessa relação, veremos que esse mote ou eixo da produção a
partir dos anos 1920 ganha espaço nos processos artísticos, tendo grande força
na produção contemporânea, que coloca a fotografia como personagem ou
elemento das obras. A construção de objetos a partir da fotografia ou utilizandoa como elemento-chave da obra é recorrente e uma constante que pode ser
observada aqui como um dos discursos comuns tangentes às exposições que
são objeto de pesquisa desta tese.
Ainda que seja The Original Copy: Photography of Sculpture 1839 to
today,dentre todas as exposições, a que deixa clara e aberta a diversidade de
possibilidades de relação entre fotografia e escultura, a questão do escultural,
da tridimensionalidade e, enfim, do objeto fotográfico ou da fotografia escultural,
perpassa, em maior ou menor grau, todas as mostras aqui apresentadas. Se
lembrarmos que a maioria destas mostras está se perguntando sobre definições,
territórios e limites da fotografia, temos que considerar que essa vertente
também deve fazer parte de uma tipologia da fotografia contemporânea.
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Em Fronteiras Incertas5, por exemplo, têm-se, para além dos artefatos
fotográficos elaborados pelos artistas poloneses que fazem parte do acervo do
MAC-USP [Imagens 18], [19], [20], as obras de Waldemar Cordeiro [Imagem 21],
Hudnilson Jr. [Imagem 22], Rochelle Costi [Imagem 23] e Paulo Andrade [Imagem 24],
por exemplo, só para citar alguns. Cada um à sua maneira – enquanto Waldemar
Cordeiro cria todo um aparato mecânico, constituído pela fotografia fragmentada
de uma boca, que quando acionado simula o movimento de abertura e
fechamento da boca durante um beijo, os poloneses exploram o suporte ou
objeto de madeira para produzirem obras que têm a fotografia como fundamental
em sua constituição. Já Hudnilson Jr., também se servindo de uma caixa de
madeira com tampa de vidro, promove a junção de uma pedra, uma escova e
uma fotografia de um corpo escultural; enquanto isso, Rochelle Costi trabalha a
questão do ver e do olhar a partir dos totens que constrói com imagens
fotográficas de pessoas estrábicas que fizeram uma cirurgia corretiva, sendo
que, de um lado do totem, vemos o momento antes da cirurgia e, quando
viramos, nós nos encontramos com o “olhar reparado” do sujeito que antes não
nos olhava; e Paulo Andrade recorta o papel fotográfico para que algo envolvido
em plástico preto salte literalmente do bueiro fotográfico. É a imbricação dos
meios, com elementos cotidianos e técnicas de artesania ou de engenharia – no
caso de Cordeiro –, que compõe as produções, de resultado final não
classificável a partir de uma perspectiva unívoca.

Imagem 18 - Jozef
Robakowski, “Autorretrato
espacial”, 1969. Gelatina e
prata sobre papel sobre
madeira. 78,5 x 65,5 x 25,5
cm.

5

Imagem 19 - Antoni
Mikolajczyk, “Sem título
(Cabeça)”, c. 1973.
Fotografia pb em gelatina e
prata sobre papel sobre
aglomerado de madeira.
67,5 x 66,5 x 2,3 cm.

Imagem 20 - Zdzislaw Walter,
“Sem título (Cavalinho Alado)
c. 1973. Madeira e fotografia
pb em gelatina e prata sobre
papel sobre compensado de
madeira. 88,5 x 32 x 85 cm.

Fronteiras Incertas (Museu de Arte Contemporânea da USP, 2013), curadoria de Helouíse
Costa.
100

Imagem 21 - Waldemar Cordeiro, “O beijo”,
1967. Objeto eletromecânico e gelatina e
prata sobre papel sobre madeira. 50 x 45,2
x 50 cm.

Imagem 23 - Rochelle Costi, “Amaro”,
2006 (Série Desvios). Impressão
digital sobre duratrans montada em
caixa de luz. 200 x 110 x 45 cm.

Imagem 22 - Hudnilson Jr., “Sem título”, 2002.
Madeira, escova, pedra e recorte de off set
sobre papel em caixa de madeira com tampa
de vidro. 35,2 x 35 x 15,1 cm.

Imagem 24 - Paulo de Andrade, “Paulo”, 1971.
Plástico e gelatina e prata sobre papel sobre
madeira. 74,5 x 101 x 14,5 cm.

Para além da tridimensionalidade, a exposição também apresenta obras
que dialogam com o escultural dentro de uma perspectiva bidimensional, que,
se fôssemos definir, estariam no campo do que seria conveniente chamar de
fotografias de esculturas, embora estejam além disso, a partir de uma construção
cênica e subjetiva anterior do artista, que trabalha a cena e o objeto escultórico
antes do ‘registro’ fotográfico, como é o caso, por exemplo, de Jan Sudek [Imagem
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25],

John Coplans [Imagem 26], Krzysztof Majchert [Imagem 27], Ding Musa [Imagem

28].

Imagem 25 - Jan Saudek, “Jana Drap”, s.d
(gelatina e prata colorizada sobre papel). 38
x 29 cm. Obra sob a guarda provisória do
MAC USP por determinação da 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do
Estado de São Paulo – Processo
000.05.065208-71/00471.

Imagem 27 - Krzysztof Majchert, “Sem título” (Par
de botas emolduradas), c. 1973. Fotografia pb
sobre papel sobre madeira. 82,5 x 112 cm.

Imagem 26 - John Coplans, “Dedos
entrelaçados n.22”, 2000. Gelatina e prata
sobre papel. 78 x 61 cm. Obra sob a guarda
provisória do MAC USP por determinação da
2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Estado de São Paulo – Processo
000.05.065208-71/00471.

Imagem 28 - Ding Musa: “Espelho”,
2009. Impressão em cores sobre papel
de algodão. 110 x 150 cm.

Ambas as situações perpassam todas as outras exposições.

102

Em Fotografia/Não Fotografia,6 no campo tridimensional há as obras de:
Fabiana Rossarola [Imagem 29] – que trabalha com impressão sobre tecido e
enchimento de almofadas; Sandra Cinto [Imagem 30] – que constrói um tabuleiro
de xadrez utilizando a própria fotografia da artista atuando no jogo; Iran do
Espírito Santo [Imagem 31] – que compõe sua obra com mesa e painéis
fotográficos; e Rosana Paulino [Imagem 32] – trabalhando com transfer de
fotografias familiares para bastidores de bordados, costurando bocas, gargantas
e olhos das mulheres negras que ali aparecem; enquanto Vik Muniz [Imagem 33]
e Gustavo Rezende [Imagem 34], dentre outros, jogam com construções cênicas
escultóricas que são fotografadas e apresentadas no plano bidimensional.

Imagem 30 - Sandra Cinto, “A mão do artista”,
1999-00. Fotografia montada em caixa de
madeira e vidro. 4,3 x 25,8 cm.

Imagem 29 - Fabiana Rossarola, “Sem
título”, 2000. Fotocópia e costura sobre
tecido estofado de fibra sintética. 146 x 41
cm.

6

Imagem 31 - Iran do Espírito Santo, “Sem
título”, 1995. Serigrafias sobre tecido de
algodão tingido e mesa de madeira. 72 x 200
cm.

Fotografia/Não Fotografia (Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2001), curadoria Rejane
Cintrão.
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Imagem 32 - Rosana Paulino, “Sem título”, 1997. Xerografia e linha sobre tecido montado em
bastidor. 31,3 x 310 cm.

Imagem 33 - Vik Muniz, “P 2”, 1997.
Fotografia em cores. 60,5 x 50,8 cm.

Imagem 34 - Gustavo Rezende, “Sem título”, 1996.
Backlight em zinco: fotografia em cores sobre
transparência fotográfica montada entre duas placas
de acrílico. 32,5 x 34,5 cm.

Em What is a Photograph,7 há um número bastante grande de obras
fotográfico-esculturais, algumas mesclando elementos e objetos do cotidiano,
como são os casos das produções de Marlo Pascual [Imagens 35], [36], [37], [38] e
Floris Neusüss [Imagem 39], outras trabalhando e jogando com o suporte e com o
espaço, como é o caso de Letha Wilson [Imagens 40], [41], [42], Artie Vierkant
[Imagem 43],

Maria Robertson [Imagem 44] e Kate Steciw [Imagem 45]. Além da

situação de exploração tridimensional do fotográfico, do suporte e do espaço,
outras obras apresentam relações bidimensionais entre os meios: Floris
Neusüss, que ora trabalha com imagens fotográficas na interação com objetos,
também produz obras em que o escultórico está inserido na imagem fotográfica

7

What is a Photograph? (International Center of Photography, 2014), curadoria de Carol Squiers.
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a partir da composição cênica realizada pelo artista [Imagens 46] e [47]. Além dele,
Adam Fuss [Imagem 48], Jon Rafman [Imagens 49], [50], [51] David Benjamin Sherry
[Imagem 52],

entre outros, estabelecem, por diferentes caminhos e processos,

relações ora mais previsíveis, ora mais inusitadas não só entre as duas
especificidades – fotografia e escultura – como também destas com outras
técnicas, elementos, substâncias e materiais.

Imagem 35 - Marlo Pascual,
“Untitled”, 2001. Chromogenic
print and rock.

Imagem 36 - Marlo Pascual,
“Untitled”, 2013.
Chromogenic print,
aluminium, and wwoden
stool. Sem dados.

Imagem 37 - Marlo Pascual,
“Untitled”, 2011.
Chromogenic print, brass
candle esconses, and White
candles. Sem dados.

Imagem 38 - Marlo Pascual,
“Untitled”, 2010. Chromogenic
print and coat rack. Sem
dados.

Imagem 39 - Floris
Neusüss, “Hanging your
own shadow”, 1983. Unique
gelatina silver photogram
and chair.

Imagem 40 - Letha Wilson,
“Ghost of a tree”, 2011-12.
Digital print on vinyl, wood,
and wood colunn.
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Imagem 41 - Letha
Wilson, “Grand tetons
concrete column”,2012.
Chromogenic print and
concrete. Sem dados.

Imagem 42 - Letha Wilson,
“Colorado purple”, 2012.
Concrete, chromogenic print
transfer, and wood frame.
Sem dados.

Imagem 44 - Maria Robertson,
”154”, 2010. Unique color print
on metllic paper.

Imagem 43 - Artie Vierkant,
Detalhe da montagem de parte da
série Image Object. 2017. Fonte:
site da artista.

Imagem 45 - Kate Steciw, “Adhere,
Adhesive, Aqua, Alter, Base, Based,
Bauble, Blasé, Blend, Blendin, Blue
Crease, Decanter, Dimension, Elan,
Filter, Falulty, Gaiety, Gauge, Glass,
Grain, Mason, Masonic, Melange,
Mystery, Opal, Opalescent, Owa,
Owned, Pwn, Pwnd, Sconce”. 2012.
Chromogenic print, custom frame,
mixed media.

Imagem 47 - Floris Neusüss, “Body
dissolution/water, Arles, 1977.
Gelatin silver paper. Sem dados.

Imagem 48 - Adam
Fuss, “Untitled”,
2002.
Daguerreotype

Imagem 46 - Floris
Neusüss, “Tango”,
1983. Unique
gelatina silver
photogram. Sem
dados.

Imagem 49 - Jon Rafman,
“New age demanded (The
heart was a place made fast)”,
2013. Archival pigment
mounted on Dibond.
106

Imagem 50 - Jon
Rafman, “New age
demanded (Futurismo
silver)”. 3D polyamide
print na auto-body paint.

Imagem 51 - Jon
Rafman, “New age
demanded”, 2010. Sem
dados.

Imagem 52 - David Benjamin Sherry,
“Amber Core, New Mexico”, 2012.
Chromogenic print.

Em Qu’est-ce que la Photographie?,8 produções como as de Man Ray
[Imagens 53], [54], [55]

– quando propõe uma caixa plena de negativos de fotos

realizadas pelo artista em seu interior ou uma caixa estampada com a fotografia
do enigmático olhar de Joán Miró, na qual se encontram chaves diversas, como
obra –, assim como a obra de Robert Morris [Imagem 56] – uma caixa de madeira
que se abre várias vezes propondo o olhar para a fotografia de si mesma aberta,
numa autorreferenciação infindável da imagem e da obra –, são representativas
de intersecções inusitadas e surpreendentes entre fotografia e escultura.

Imagem 53 - Man
Ray, “Boîte de
négatifs”, 1957. Boîte
de negatifs signée et
peinte. 9,9 x 13,3 x 8
cm.

Imagem 54 - Man
Ray, “Boîte
d’allumettes fermée”,
vers 1960. Épreuve
gélatino-argentique
contrecollée sur une
boîte d’allumettes,
clefs em métal. 9,9 x
13,3 x 8 cm.

Imagem 55 - Man
Ray, “Boîte
d’allumettes ouverte”,
vers 1960. Épreuve
gélatino-argentique
contrecollée sur une
boîte d’allumettes,
clefs em métal. 8 x 6
x 3,5 cm.

Imagem 56 - Robert
Morris, “Cabinet
photographique”,
1963-1975. Boîte em
bois, peinture
acryliquegrise sur
bois et deux épreuves
gelatino-argentiques.
38 x 27 x 4 cm.

Qu’est-ce que la Photographie? (Centre Georges Pompidou, 2015), curadoria de Clément
Chéroux e Karolina Lewandowska.
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Outras obras como as de Patrick Tosani [Imagem 57], Nathan Lerner [Imagem
58], James Welling [Imagem 59], entre outros, estabelecem as tradicionais relações

entre as especificidades a partir da composição cênica que realizam.

Imagem 57 - Patrick Tosani,
“Le marcheur (triptyque)”,
1982-1983. Trois épreuves
chromogénes. 119 x 169 cm.

Imagem 58 - Nathan
Lerner, “l’oeil sur la
fenêtre”, 1943. Épreuve
gélatino-argentique. 33,3 x
37,2 cm.

Imagem 59 - James Welling,
“Photographie à gelatina 40”,
1979. Impression jet d’encre.
76,2 101,6 cm.

Em Autour de l’Extrême,9 embora haja uma única
obra que se aloque em uma perspectiva
tridimensional, a de Alain Volut [Imagem 60], uma
ampla gama de obras remete diretamente às
possibilidades de relação fotografia-escultura,
mantendo a linearidade quanto à presença desse
viés da produção contemporânea nas exposições
aqui estudadas.
É interessante observar que em The
Original Copy: Photography of Sculpture 1839 to
today, apesar dos vários blocos que apontam as
possibilidades da intersecção entre fotografia e
escultura, poucos são os objetos e obras
tridimensionais de fato que fazem parte da
mostra, o que se explica, por outro lado, a partir
da proposição de ser uma exposição de
fotografias de esculturas desde uma perspectiva
expandida

do

campo.

Entretanto,

essas

representações tridimensionais ou objetuais, as

Imagem 60 - Alain Volut, “Au seuil
du monde”, 2010. Installation: 1
tirage gélatine-argentique, 1 socle
em bois laué, 1 Lingam indien.
175 x100 x 130 cm.

Autour de l’Extrême (Maison Européenne de la Photographie, 2010), curadoria de Jean-Luc
Monterosso e Milton Guran.
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quais

podemos entender

como

esculturas

fotográficas

ou fotografias

escultóricas, destacam-se por sua originalidade. São os casos das obras de
Marcel Duchamp [Imagem 61] e de Robert Morris [Imagem 62], por exemplo. No que
tange às composições e construções cênicas não documentais, tem-se uma
infinidade de possibilidades apresentadas na exposição através das obras e dos
processos criativos de diversos artistas, desde fases anteriores ao surrealismo
até períodos mais recentes da arte. Dentre estas, e para elencar apenas alguns
poucos, podem-se ressaltar, pela originalidade, os projetos de Christo [Imagem
63],

os ready-mades de Man Ray [Imagem 64], as bonecas articuladas e

fotografáveis de Hans Bellmer [Imagem 65], a série intitulada fotoesculturas de
Alina Szapocznikow [Imagem 66], as construções escultóricas de Fischli/Weiss
[Imagem 67]

e Gabriel Orozco [Imagem 68], Robert Gobe [Imagem 69], as esculturas

involuntárias de Brassai [Imagem 70], as produções land art de Robert Smithson,
tão atuais ainda para as discussões do campo [Imagem 71], o trabalho de Zhang
Dal [Imagem 72], entre muitos outros que a exposição apresenta.

Imagem 61 - Marcel
Duchamp, “Boîte-em-valise
(de ou par Marcel Duchamp
ou Rose Sélavy”, 1935-41.
40,7 x 38,1 x 10,2 cm.

Imagem 64 - Man Ray,
“L’homme”, 1918. Gelatin
silver print. 48,3 36,8 cm.

Imagem 62 - Robert
Morris, “I-Box”, 1962.
Painted plywood
cabinet, sculptmetal,
and gelatin silver print.
48,3 x 33 x 3,8 cm.

Imagem 65 - Hans Bellmer,
“The doll”, 1935-37. Gelatin
silver print. 24,1 x 23,7 cm.

Imagem 63 - Christo, “441
Barrels structure – ‘The wall’
(Project for 53rd between 5th
and 6th Avenues”, 1968. Pasted
photographs and synthetic paint
on cardboard. 56 x 71,1 cm.

Imagem 66 - Alina Szapocznikow,
“Photoscultuptures”, 1971. Gelatin
silver print, each: 24 x 18 cm.
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Imagem 67 - Fischli/Weiss,
“The proud cook”, 1984.
Gelatin silver print. 40 x 30
cm.

Imagem 68 - Gabriel Orozco,
“Cats and watermalons”, 1992.
Silver dye bleach print. 31,6 x
47,3 cm.

Imagem 69 - Robert Gober,
“Untitled”, 1955. Gelatin
silver print. 33,3 x 25,7 cm.

Imagem 70 - Brassaï (Gyula
Halász), “Sculptures
involontaries: dentrifice
répandu”, c. 1932. Gelatin
silver print. 17,8 x 23,5 cm.

Imagem 72 - Zhang Dali,
“Demolition forbidden city,
Beijing”, 1998. Chromogenic
color print. 90,3 x 60,1 cm.

Imagem 71 - Robert Smithson, “Yacutan mirror desplacementes
(1-9)”, 1969. Chromogenic colors prints from 35mm slides, each:
61 61 cm.

Assim, e retomando o contexto das exposições aqui examinadas,
percebem-se ao menos dois vieses da intersecção fotografia-escultura na
produção

contemporânea

dos

artistas:

a

construção

do

objeto

fotográfico/tridimensionalidade na/da obra, e a construção prévia da composição
ou artefato escultóricos – e do espaço cênico – para a fotografia, o que
poderíamos compreender, se partirmos da lógica proposta por The Original
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Copy: Photography of Sculpture 1839 to today, como fotografias de esculturas
temporárias ou efêmeras, dentre muitas outras possibilidades.
No que tange às produções tridimensionais ou com elementos de
tridimensionalidade, observam-se duas questões que se destacam: a primeira
delas é a questão do figurativo e do referente, que aparecem com bastante força
em muitas dessas obras: retratos, paisagens, sombras e silhuetas. De outro lado,
e marcadamente em obras produzidas após a virada do século, a questão da cor
e da saturação também passa a ser um mote em várias dessas produções.
Menos preocupados com o figurativo e em grande parte com graus de abstração,
os monocromos ou policromos, muitas vezes, são produzidos com ferramentas
digitais, e a artesania do artista se dá tanto no uso de programas e recursos de
softwares quanto posteriormente em processos manuais e gestuais da
construção da obra no âmbito tridimensional. O outro lado dessa relaçãose refere
às esculturas construídas e dispostas para o ato fotográfico.10
Em ambos os casos, conseguimos remeter ao pensamento de Philippe
Dubois, em O ato fotográfico, em que tratou da relação imbricada entre fotografia
e escultura, definindo então os termos escultura fotográfica, fotoescultura e
instalação fotográfica (Dubois, 1994, p. 291). Para ele, a situação se define pelo
fato de que:
A imagem fotográfica em si mesma só tem sentido encenada num
espaço e num tempo determinado, ou seja, integrada num dispositivo
que a ultrapassa e lhe proporciona sua eficácia. [...] Trata-se de
considerar a foto aqui não apenas como uma imagem, mas também (e
às vezes sobretudo) como um objeto, uma realidade física que pode
ser tridimensional, que tem consistência, densidade, matéria, volume.
(Idem)

Para além da questão objetual, Dubois afirma então, citando dentre vários
exemplos as autoencenações fotoesculturais de Gilbert e George [Imagem 73] e
os “alinhamentos muito rigorosos do casal Becher [...] de vocação tipológica [...]
inspirada no universo da arqueologia industrial” (1994, p. 293), que nessas

10

É importante deixar claro que não se está determinando a questão construtiva dessas obras
em detrimento de uma ideia de retrato fiel do real em relação às fotos-registro de escultura,
ruínas, vestígios e arquitetura. É fato que mesmo os registros e as documentações são imagens
construídas pelo olhar e pelas escolhas do fotógrafo, a partir do recorte, ângulo etc. Entretanto,
quando falamos de imagens construídas em relação à fotografia contemporânea (e antes, desde
as vanguardas), estamos nos remetendo às ações dos artistas na construção dos objetos,
artefatos escultóricos, cenário, enfim, de toda a cena a ser fotografada – uma imagem
autorreferencial –, que nada documenta ou registra; é, portanto, inteiramente ficcional, ainda que
algumas vezes seja descritiva.
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construções o espectador interpelado pelo dispositivo do qual a fotografia é parte
indissociável, ainda que não possa intervir na produção nem observá-la em
volume, densidade, em seu aspecto tridimensional, estabelece jogos de relações
e significações dentro da relação que mantém com a obra e sua montagem a
partir das categorias fotografia e escultura.

Imagem 73 - Gilbert & George, “Great espectation”, 1972. Dye
transfer print. 29,4 x 29,2 cm.

Desde aí, e em ambas as situações, entre os jogos de relações e
inferências que a obra/imagem permite a partir do que descreve e de sua própria
autorreferenciação, em meio a inúmeros processos e resultados diferentes,
podemos pensar que grande parte das obras se encontram entre o que o próprio
Dubois definirá em 2016 como ontologia da fotografia contemporânea: o
ficcional. O autor se apoia na questão da virada digital para afirmar que é desde
aí que a fotografia deixa de ser a “emanação do mundo” (Dubois, 2017, p. 42)
para se tornar, a partir da ação do artista/fotógrafo, a representação de algo que
pode não corresponder ao real, que pode ter sido inventada “(no todo ou em
parte) por uma máquina de imagem” (Idem, p. 44).
Ainda que possamos resgatar o Dadaísmo e o Surrealismo como
exemplos de movimentos que muito antes da virada digital já se ocupavam da
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produção de obras que não remetem à a realidade nem a representam, e que
emanam muito mais o imaginário do artista do que o mundo real, podemos
recontextualizar a questão do ficcional, trazendo-a para o campo das
construções cênico-escultóricas, a partir do princípio de que essas imagens, em
grande parte, não são representações ou traços da realidade.
Embora

utilizem

muitas

vezes

objetos

e

elementos

cotidianos

reconhecíveis – que são também recriados em imagens virtuais – e que contêm
cargas de realidade, são construções completamente novas e inesperadas a
partir de tais elementos – e nomeadas escultura por esses artistas –, que fazem
com que estes percam seu significado na relação com o mundo real enquanto
algo que existiu, esteve, foi – são criações que representam a si mesmas: algo
que existe, está e sobrevive pela imagem (ou objeto) fotográfica(o), criações areferenciais e ficcionais numa ampla gama de sentidos.
Desde aí, Poivert dirá que uma fotografia assim – construída e fechada
em si mesma – adota princípios da arte, afirmando o valor de sua autonomia
enquanto imagem e obra. E embora se ocupe pouco da questão dos objetos,
Poivert se ocupará muito das questões cênicas e construtivas da e na imagem.
Falará muito mais de performer enquanto construção expressiva e artística na
fotografia, e ficará no campo do bidimensional e da imagem/suporte fotográficos.
Nesse sentido e para além de relações possíveis a estabelecer com situações
de intersecção entre fotografia e escultura, reencontraremos o pensamento de
Poivert especialmente na próxima situação de inserção da fotografia no campo
da arte observada nas exposições estudadas nesta tese, a questão da
construção da imagem a partir da encenação e do gesto performático para a
realização de uma imagem autorreferencial.
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ÁLBUNS - A INFLUÊNCIA DA ESTÉTICA DO ÁLBUM DE FAMÍLIA NA
LITERATURA CONTEMPORÂNEA
Antonio Ansón1
Tradução do francês: Érico Elias

Resumo
O artigo trata da influência exercida pelo surgimento dos álbuns de família
na literatura contemporânea. A fotografia, assim como as lembranças, tem um
caráter íntimo e mistura em sua tessitura os traços precisos de um documento e
a imprecisão de uma imagem indicial. O autor aborda diversos exemplos de
obras literárias que incorporam as fotos de família em sua trama a partir de
múltiplas abordagens. Diversos escritores contemporâneos são mencionados,
tais como Gabriel Garcia Márquez, Jorge Semprun, Georges Pérec, Margerite
Duras, Paul Auster, Julián Ríos, Günter Grass e Juan Benet.

Abstract
The article deals with the influence exerted by the emergence of family
albums in contemporary literature. Photography, as well as memories, has an
intimate character and blends in its fabric the precise features of a document and

1

Antonio Ansón é autor de obras de narrativa e poesia, além de ensaios especializados sobre
a relação entre fotografia e literatura. De suas obras de ficção, se destacam os romances Como
si fuera esta noche la última vez (Libros del Lince, 2016) e Llamando a las puertas del cielo
(Artemisa 2007, Prêmio Cálamo 2008), obra irônica e desfigurada que narra a brutal
transformação do mundo rural espanhol na década de setenta e no qual surgem alguns
personagens e situações que reaparecem no livro Albarracín. Cuando vuelva a tu lado, de Juan
Manuel Castro Prieto. Dentre seus ensaios se distinguem Novelas como álbumes, um trabalho
sobre fotografia e literatura que esteve entre os finalistas do prêmio Anagrama de Ensaio em
1999, El limpiabotas de Daguerre, uma reflexão sobre a fotografia como experiência trágica do
tempo, e a edição realizada em conjunto com Ferdinando Scianna, Las palabras y las fotos,
Ministerio de Cultura, PHotoEspaña, 2009. Colaborou com Rafael Navarro em Don‘t disturb
(Filigranes, 2001) e Nada más que piedra, ortigas y alacranes (El Gato Gris, 2003), com Bernard
Plossu em País de paisajes e Juan Manuel Castro Pietro em Albarracín, assim como en inúmeros
catálogos, como La bataille mise en scène, Charles Camberoque, Musée de beaux-arts de
Carcassonne (2015), La misma imagen a través de los días. Socius II (2014), Adrián Alemán,
Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, Humanos. Acciones, historia y fotografía,
Madrid, Centro de Arte Alcobendas, e com o Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Coordenou
seminários sobre a fotografia para a Universidad Internacional Menéndez Pelayo e nos
Encontros do PhotoEspaña 2009, em conjunto com Ferdinando Scianna. Realizou curadoria das
exposições Ramón Masats en el rodaje de Viridiana de Buñuel (2017), Piedra papel tijera. Pedro
Avellaned (2013) y Emmanuel Sougez (2011). Dirigiu também a coleção de livros de fotografia
Cuarto Oscuro, foi assessor e colaborador do Diccionario de fotógrafos españoles, Madrid, La
Fábrica, e membro do júri do Premio Nacional de Fotografía.

the imprecision of an indicial image. The author addresses several examples of
literary works that incorporate family photos into his plot from multiple
approaches. Several contemporary writers are mentioned, such as Gabriel
Garcia Marquez, Jorge Semprun, Georges Pérec, Margerite Duras, Paul Auster,
Julián Ríos, Günter Grass and Juan Benet.

A fotografia se perpetua irremediavelmente ligada às lembranças, diante
da memória que testemunha e busca nos fornecer uma certeza. As lembranças,
por sua vez, assim como a foto, pertencem ao domínio do privado, daquilo que
é a um só tempo exclusivo e incerto. Elas nos restituem um tempo
exclusivamente perdido e pessoal. Baudelaire, Zola, Proust fazem uso da
fotografia para se lembrar, e não é por acaso que Melquíades, personagem de
Gabriel Garcia Márquez em Cem Anos de Solidão (1967), afundando-se na
morte e no esquecimento, refaz seu caminho para se estabelecer como
daguerreotipista em Macondo. As fotografias, longe de pretender salvar o que
quer que seja, estão lá para nos dizer sobre tudo aquilo que foi deixado para trás
em nossa caminhada.
Dentre os documentos e análises políticas reunidos por Jorge Semprun
em um exercício de memória como Autobiografia de Federico Sánchez (1977),
surgem Lequeitio2 e as férias de 1936. Quase no fim do livro, em uma das raras
passagens consagradas às lembranças, ele se recorda da praia, o frontão e os
passeios debaixo de chuva, seu pai... No entanto, não resta “nenhuma foto dessa
época”, como se no presente as fotografias fossem o único instrumento capaz
de estabelecer essa “prova material” necessária.3 A guerra e o exílio “apagaram”
2

Lequeitio é um vilarejo na costa do País Basco espanhol, próximo da fronteira com a França
[N.T.].
3 Inúmeras dificuldades aparecem no momento de estabelecer a fronteira, assim como os
critérios estéticos e morais que determinam os limites ente a obra de criação e o documento.
Veja os exemplos propostos acerca desse assunto por Douglas Crimp em The Contest of
Meaning: Critical Histories of Photography (BOLTON, Richard, ed.), Cambridge, The MIT Press,
1989, Robin Kelsey: “Les espaces historiographiques de Timothy O'Sullivan” em Etudes
photographiques, nº 4, 2004, e Joan Fontcuberta: “La fotografía con(tra) el museo”, Mus-A.
Revista de los museos de Andalucía, nº 9, fevereiro 2008. Dessa ambiguidade própria a toda
imagem, considerada como um buraco negro que pode ser preenchido de sentidos diversos, até
mesmo contraditórios, em função da habilidade daquele que produz, surge a falta de confiança
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tudo. Somente um livro sobreviveu do naufrágio, para reaparecer em sua obra
Adeus, Luz de Verão (1998), no qual se trama em torno de uma foto a narrativa
de uma presença sem imagem, a da mãe, que passa quase desapercebida em
uma página da revista Branco e Negro, de 1920, presença da qual o autor tenta
em vão se apropriar, guiado pelas evocações de uma criança que corre atrás de
suas lembranças.
“Parc Montsouris 19(40)”, escrito por Pérec em W ou a Lembrança da
Infância (1975) a partir de uma das raras fotos que ele conserva de sua infância.
“Como as fotos, o jornal está datado”, indica Hervé Guibert em A Imagem
Fantasma (1981). Cada imagem carrega sua legenda, suas indicações
particulares: Denise, Nascida em 1889 (Zola), Meu Filho Davi com Juliana, 1981
(Eva Rubinstein). No ritual mal concertado da partilha com o outro, o álbum é
aberto para mostrar com o dedo:
“Parc Montsouris 19(40)”, e propor assim a história da foto, aquilo que a
imagem não pode dizer, tudo aquilo que está excluído e constituí a matéria de
que ela é feita: “Uma foto. Ele escreveu atrás “Parc Montsouris 19(40)”. A escrita
mistura maiúsculas e minúsculas: pode ser a da minha mãe, esse seria então o
único exemplar de sua escrita que eu pude ver em minha vida (e não tenho
nenhum de meu pai). Minha mãe está sentada em uma cadeira de jardim, na
beira de um gramado. Ao fundo, árvores (coníferas) e uma alta vegetação
grassa. Minha mãe usa uma grande boina preta. O casaco é talvez o mesmo
que ela usa na foto feita no bosque de Vincennes, a julgar pelo botão, mas desta

progressiva na imagem-documento, o prestígio deteriorado de um meio de expressão e de
comunicação que se revela incapaz de testemunhar sem trair a realidade e os personagens que
dela fazem parte. Na tomada de partido ontológica que toda imagem carrega consigo, seria
necessário adicionar a manipulação mais ou menos inocente ou deliberada dos responsáveis
encarregados de “montar” essa imagem ao lado de outras imagens e de outros textos. Ademais,
a percepção de uma imagem nunca é física, mas cultural. Conferir o livro de Hans Belting, Pour
une anthropologie des images, Paris, Gallimard, 2004. Não vemos aquilo que decidimos ver, mas
aquilo que os filtros de nosso pertencimento cultural nos permitem ver, como demonstra
justamente Jonathan Crary, em Les techniques de l’observateur, Nîmes, Jacqueline Chambon,
1998. Tudo isso conduz à uma impotência da imagem, por assim dizer, para atravessar um muro
cada vez mais espesso em uma sociedade autista oprimida pelo falso-real das fotografias que
perdem sua credibilidade.
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vez ele está fechado. A bolsa, as luvas, as meias e os sapatos de cadarço são
pretos. Minha mãe estava viúva. Seu rosto é a única mancha clara da foto. Ela
sorri.”4
A dúvida se impõe. O retrato não pode enganar, mas ainda assim
duvidamos. Aquele deveria ter sido um tal ou tal momento, quando ele ou ela já
haviam retornado, e no ano seguinte Michou iria se casar com um noivo que ela
não conhecia ainda e que se chama Jean-Louis e de quem ela se divorciou no
ano passado.
A fotografia não tem tempo, nela nossas vidas se imiscuem para ir do
passado ao futuro e retornar ao presente, até o limite do improvável, até aquilo
que poderia ter acontecido e no entanto e apesar de tudo... O dedo aponta e
explica “o contrário” da fotografia, destaca a importância do vestido, do colarinho
abotoado da camisa, o tempo passado que as imagens nos escondem. Contadas
nas pontas dos dedos, elas estão soterradas de sentidos, dos nossos sentidos,
antes mesmo de se tornar uma foto. Muito mais que de imagens recentes, o
personagem principal de O Amante, de Magerite Duras (1984) descobre sua mãe
em um velho retrato realizado em Hanoi, como Barthes em seu “jardim de
inverno” de A Câmara Clara (1980). Existem também retratos que são como
premonições, como aquele do avô, ou aquele da avó de Marcel em Sodoma e
Gomorra (1922), que parecia avançar a sua morte, sabendo que “as imagens –
explica o poeta José Angel Valente – não são talvez nada além da forma
perpétua de um adeus”.5
O ritual das fotos de família, das fotos impossíveis, à mercê de uma
manipulação mal feita, supostas, imaginadas.6 O retrato que Hervé Gilbert jamais
poderá ter de sua mãe, por causa de um filme velado. O único retrato que teria
sido justo, livre de toda a pose, de todo artifício, da mistificação do pai.
Infelizmente mal sucedido, e ainda mais verdadeiro porque não obtido. A foto da
jovem de 15 anos que retornava de Saigon, o único retrato que a narradora teria
aceitado, perdido para sempre, como em As Trinta e Seis Fotos que Dominique
PÉREC, Georges: W ou le souvenir d'enfance, Paris, Gallimard (col. L’Imaginaire), 1993 ; p. 78.
VALENTE, José Angel Valente (texto) CHEVALIER, Jeanne (fotos): Campo. Así en la tierra
como en el cielo, Murcia, Mestizo, 1995; s/p.
6 Ver GARAT, Anne-Marie: Photos de familles, Paris, Seuil, 1994; MARY, Bertrand: La photo sur
la cheminée. Naissance d’un culte moderne, Paris, Métailié, 1993; HIRSCH, Marianne: Family
frames: Photography Narrative and Postmemory, Cambridge, London, Harvard University Press,
1997.
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Noguez Acreditava Ter Feito em Sevilha (1993). As imagens permanecem à
nossa disposição e se tornam provas duvidosas. Estamos diante da “foto do
desespero”, escreve Margerite Duras, “desespero da imagem”, conforme Hervé
Guibert. As imagens não servem mais, nem para o reconhecimento nem para a
lembrança: “Como é estranha essa ferramenta da memória / Eu evoco agora
aquilo que jamais vivi”, declara o poeta José Manuel Caballero Bonald diante de
uma foto de família que suscita uma pesquisa autobiográfica em seu poema
“Mestiçagem” (Diário de Argónida, 1997). A história das imagens deriva do azar:
apertamos o botão para depois perdê-las, reencontrá-las e voltar a perdê-las
ainda e para sempre, nos cantos e nos recantos da crônica familiar.
A morte inesperada de Sam Auster, o pai de Paul Auster, está na origem
de “Retrato de um Homem Invisível” (A Invenção da Solidão, 1982). Trata-se de
uma busca e uma reconstituição em torno se sua própria identidade como filho
e pai de Daniel ao mesmo tempo, enquanto brinca indiferente em meio aos
objetos da casa de Auster. Ele encontra em uma gaveta várias centenas de
velhas fotografias, examinadas para tentar compreender na sequência sua vida
e a de seus pais. Ele está à busca de detalhes imprevistos que o ajudem a
compor uma verdade frágil. Ele nutria uma relação visceral, enigmática, relativa
à sua concepção: “Lua de Mel nas Cataratas do Niagara, 1946”. Entre os objetos
que aguardavam no chão serem recolhidos (um relógio, um casaco, raquetes de
tênis, lâmpadas...) há aquele que melhor representa essa perseguição dolorosa
e corrosiva: um álbum de fotos que nunca havia sido usado, com a inscrição
“Esta é Nossa Vida, Os Austers” em sua capa. O álbum vazio dos Austers nos
fala da incapacidade da fotografia enquanto veículo de restituição, ou seja, o
retrato, como no man’s land aberto à história de cada um de seus protagonistas,
está propício à descoberta e à escamoteação.
O personagem interpretado por Harvey Keitel em Cortina de Fumaça
(Wayne Wang e Paul Auster, 1995) encarna o exemplo do anti-diário fotográfico.
Fazer a mesma foto tomada na mesma hora todos os dias é uma forma de
contemplar do exterior seu próprio futuro. Fotografar obstinadamente o mesmo
lapso temporal, o mesmo fragmento de uma vida anônima e arbitrária é uma
forma de antecipação. Trata-se de ultrapassar a ausência que nós encarnamos,
de ver antes mesmo de sair de cena. Importunar a morte à maneira de Leila
D’Angelo, posando a cada semana, no mesmo dia, ao longo de onze anos, para
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o mesmo autorretrato, imaginando a cada nova tomada a derradeira careta (O
Canto da Tripulação, nº 10, 1997).
A figura do doutor Sebastián aparece igualmente, em Você Voltará à
Região (1967), de Juan Benet, amontoada em “uma gaveta embevecida de
fotografias amareladas”, assim como o personagem de Enriqueta, descrita nas
páginas de Dinde (1983) pelo poeta Luis Feria, ou Sacramento Andreini, o
personagem de Julián Ríos em Cortejo de Sombras (2007), que morre queimado
diante de algumas fotos antigas. Extinção (1986), de Thomas Berhhard, começa
quando o narrador descobre em uma gaveta algumas fotos de família, em torno
das quais gira a focalização de seus congêneres. Andrés Trapiello realiza seu
diário Os Cavalheiros do Ponto Fixo (1996) diante de outra gaveta plena de fotos.
Ele se vê, adolescente, olhando escondido essas imagens, para confessar enfim
sua impotência, a mesma que acomete a todos, em reconhecer esses retratos
que acabará por destruir. Os diários íntimos, assim como as fotografias,
terminam ademais como esses “clichês amarelados”, de um “mal estar
generalizado” inconfessável, esboçados por Louis René des Forêts em Ostinato
(1997).
A literatura contemporânea escolhe com frequência a forma episódica e
fragmentária do álbum7: Instantâneos Tardios (1987), de Jean Loup Trassard,
Diário do Olhar (1988), de Bernard Noël, A Memória Ama Caçar no Escuro
(1993), de Gérard Macé, O Comandatário. Poema (1987), de Emmanuel
Hocquard e, com algumas fotografias de Juliette Valéry, O Anel (1993), de
Jacques Roubaud, Patrick Modiano e Dora Bruder (1997), bem como Bernardo
Atxaga em “Poema polaroid sobre a morte de John Lennon” (Poemas e Híbridos,
1980), foram concebidos como um conjunto de fatias que alinhavam imagens,
reflexões e lembranças. “Primeiros Instantâneos de Berlim”, de Julián Ríos
(Albúm de Babel, 1995), responde a essa mesma disposição. O autor nos situa
no tempo e no espaço dos acontecimentos captados pelas fotos que
acompanham o texto. O álbum, como o diário, existe graças às anedotas que
7

A influência da estética do álbum de família na fotografia autoral é igualmente enorme. Em
livros como Mémoires, Zurich, Scalo, 1995, de Seiichi Furuya, Album, Murcia, Mestizo, 2000, da
mexicana Ana Casas Broda, Quelli di Bagheria, Lugano, Gottardo, 2002, de Ferdinando Scianna,
Pitou, Zaragoza, PUZ, 2007, de Emmanuel Sougez, ou Avant l’âge de raison, Filigranes, 2008,
de Bernard Plossu, constituem algumas publicações dentre inúmeros exemplos possíveis. O livro
de Barbara Steiner e Jun Yang, Autobiography, London, Thames & Hudson, 2004, aborda
igualmente essa temática.
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percorrem a cena. São acontecimentos que suscitam um interesse restrito,
limitado à cumplicidade entre foto e protagonista, entre o diário e seu
personagem principal. O interesse em um e no outro está ligado ao testemunho
do banal. Álbuns e diários são feitos de secreções de tempo. Suas narrativas
passam sempre “ao largo”. Julián Ríos detalha tudo o que as imagens não
mostram: “vou denotar meus sonhos”, escreve ele no prefácio às fotografias de
Antonio Gálvez. Nossas fotos, nós as sonhamos todas. Isso não quer dizer que
as imagens não existam de fato para além de uma fronteira íntima e inefável.
Debruçar-se sobre os álbuns de outros, enfiar-se nas peculiaridades de
suas vidas com ou sem consentimento, início formal de uma leitura bisbilhoteira:
“contemplados e analisados através desses documentos que fixam para sempre
momentos cruciais – escreve Gillo Dorfles sobre certos retratos literários (Kafka,
Zola, Virginia Woolf) – esses personagens são expostos tanto à compaixão como
à ironia e ao sarcasmo, enquanto eles talvez não quisessem se ver conhecidos
sob essa luz impudica, extremamente nua e desprovida de nuances”.8 As
fotografias de nossos álbuns encerram essa ambiguidade subjacente: elas são
feitas de uma intimidade que revela sem pudores as meias furadas, onde alguém
se mostra sem retenção vestindo um chapéu de bruxa, soprado em uma língua
de sogra colorida, o olho se torna caolho quando atingido pelo flash. A história
(estética) da fotografia comporta igualmente essa marca exibicionista do
demasiado-privado: Lartigue, Hervé Guibert, Denis Roche, Nan Goldin... Cada
um de seu jeito se faz objeto clandestino de suas próprias imagens.
“Qual romance poderia ter a dimensão épica de um álbum de fotos?” se
pergunta Günter Grass em O Tambor (1959). Oscar, seu narrador, conserva seu
álbum como um “tesouro”. Para Oscar trata-se “de uma sepultura familiar onde
tudo se torna claro”. Sua narrativa se desdobra entre o pessoal e o social: “os
modos, os cortes de cabelo mudam, mamãe engorda e Jan fica mais magro, e
há pessoas que eu nem mesmo conheço; deduzimos às vezes quem poderia ter
feito a foto”. Oscar remonta ao passado e descreve a imagem de seus avós, sua
mãe, a amiga da mãe Greta Schöffer e seu marido, o padeiro Alexandre Schöffer,
até os primeiros retratos dele criança, que o mostram com seu tambor de ferro
branco. O retrato do tambor determina o instante em que Oscar decide não mais

8

DORFLES, Gillo: Il Feticcio quotidiano, Milano, Feltrinelli, 1988; p. 122.
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crescer e recusar o mundo dos adultos. Esse álbum de fotos já contém em si sua
história pregressa e por vir.
Toda foto detém duas figuras misteriosas: “o desconhecido” e “o ausente”.
Um desconhecido sempre está presente em nossos álbuns. As primeiras
páginas de Testamento Francês (1995), de Andreï Makine, giram em torno de
uma

desconhecida

que

surge

de

um

monte

de

imagens

reunidas

desordenadamente em um envelope empoeirado descoberto pelo narrador no
meio das últimas páginas de seu álbum. Em Crematório (2007), seu último
romance, Rafael Chirbes sublinha a importância dos personagens anônimos que
percorrem nossos álbuns de família, assim como nós mesmos nos tornamos, por
nossa vez, os desconhecidos de outros. Todo mundo tem um. Ninguém sabe
nada dele. É um estranho no ninho, em meio a esses rostos bem conhecidos,
amados dolorosamente por vezes. Trata-se de um personagem fortuito,
destinado ao esquecimento. Perguntamos aos mais velhos, que dão de ombros
sem conseguir justificar aquela presença ilícita. Eventualmente, ele foi carregado
pelas lembranças de alguém que não está mais presente para dar a garantia
acerca desse intruso que posa com os demais no dia do casamento da tia
Sylvianne. Nós nos tornamos, sem sombra de dúvida, estranhos personagens
caídos por acidente dentro de uma história fotográfica que não é a nossa,
tornados pretexto para uma outra narrativa.
“O ausente” está compreendido de maneira implícita dentro de cada um
de nossos álbuns. É aquele que faz a foto, o guru que organiza e fixa a
representação visual do corpus familiar. Ele passa despercebido e, no entanto,
os retratos de família são, de uma certa forma, a prolongação desse indivíduo
jamais revelado. Sua função é normalmente decidida por um membro de
autoridade reconhecida pelo clã. Nele todos confiam. Através da sucessão de
imagens adivinhamos seu toque invisível e resoluto, traído de vez em quando
por uma sombra mal disposta. A ideia de uma história desses instantâneos
domésticos que tomam como ponto de referência o vestígio do “ausente” me
parece terrivelmente sedutora, ainda que ilusória.
Para Thomas Bernhard a fotografia não é nada além de uma “mania
ignóbil”, a “desgraça do século XX”, “uma mistificação perversa” na qual somos
humilhados, ridicularizados, como a família pintada por Marcel Jouhandeau em
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“Déclic”, sorrindo para a foto em um domingo de sol no parque (Imagens de
Paris, 1934). Quanto mais a imagem é atroz e cômica, melhor ela se adapta aos
personagens dos três retratos que estão na origem de Extinção. Seus pais na
estação Victoria, em Londres, tomam o trem para Douvres, seu irmão para Sankt
Wolfgang, suas duas irmãs à vila que o tio Georges possui em Cannes. Eles
aparecem “assim como são”: grotescos e repugnantes, sobre “esse pedaço
ridículo de papel chamado fotografia”. Cada foto nos remete a um personagem
desfocado e fantasmático, não sem razão: Ursula, em Cem Anos de Solidão,
recusa a se transformar em “objeto de piada para seus filhos pequenos”,
negando-se a fazer parte do único daguerreótipo dos Buendía.
O retrato sempre foi uma questão de semelhança, de identidade (“íntima”
para Nadar e “verdadeiro caráter”, segundo Disdéri). Perseguidos pelas
imagens, exigindo respostas sobre instantâneos sem explicação possível,
Região é o lugar que acolhe os personagens de Juan Benet em sua busca de
uma identidade sem contornos: “a memória não somente deforma, amplia e
exagera – assinala o professor Sebastián -, ela também inventa uma aparência
de vivido e de distanciamento diante daquilo que o presente nos refusa”. A
memória criadora, “involuntária” (Proust), que inventa, que conhece e dá às
imagens de nossos álbuns “uma aparência de vivido e de distanciamento”. A
história de cada um de seus personagens está ligada a uma ou várias fotografias.
Elas são o fio que determina suas vidas: a foto misteriosa na qual se cruzam
destinos do doutor Sebastián e o da filha do Coronel Gamallo. Eles são
perseguidos par suas fotos e suas lembranças. É por isso que ela retorna à
Região, ao consultório do doutor Sebastián, com suas lembranças, seu retrato e
suas questões inúteis.
Juan Benet constrói seu romance Saúl Diante de Samuel (1980) em torno
de uma foto que contém a “cisão inevitável entre dois irmãos a princípio
parecidos”. Trata-se de um retrato que celebra uma reunião de família. No centro
está a avó, sentada em uma cadeira de palha no jardim, depois do lanche. “Enfim
em casa”, pensa a mãe, para nos entregar depois essa imagem. É a pequena
história de uma família qualquer, as ambições do filho mais velho, de pé, o gesto
fugidio de sua noiva que “lhe cede o braço ao mesmo tempo em que distancia
seus ombros como que para deixar claro que ela não tinha nada a ver com os
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ares pretenciosos que ganhava seu futuro marido”.9 Ela olha à direita, para o
mais novo, posicionado ao lado da mãe. Trata-se de uma imagem descrita pela
mãe a seu filho como se ele nunca tivesse estado lá. Na verdade, ele não está
nessa foto, pois o retrato de família contado por sua mãe só existe para ela,
exclusivo, quase inefável, mal entrevisto através de suas palavras abafadas. “O
envelhecimento é sempre maior e mais feroz em nossas fotos que na realidade”,
assinala Gabriel Garcia Márquez em seu derradeiro romance, Memória de
Minhas Putas Tristes (2004). Para os personagens que somos em nossos
álbuns, a memória não é nada além de uma “película deteriorada”, e nossas
fotos de traições desejadas à mercê desses retratos secretos que emboloraram
irremediavelmente entre as páginas ásperas de um álbum estripado.

9

BENET, Juan: Saúl ante Samuel, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1980; p. 244.
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