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EDITORIAL 

 

A revista Studium completa vinte anos de 

existência e apresenta uma edição comemorativa da 

data com destacados nomes da pesquisa acadêmica 

e da produção artística nacional e internacional. Foi 

proposto para cada convidado que escolhesse um 

livro sobre fotografia, ou um fotolivro, ou um livro 

fotográfico, que tivesse uma marcante influência em 

sua vida acadêmica e/ou artística. A ideia foi trazer 

pulsões que moveram esses autores no encontro com 

esses livros importantes em suas vidas pessoais e 

que, no reencontro com tais obras num momento recente ou mais atual, se fazem 

presentes até os dias de hoje em suas memórias sobre o objeto referencial 

escolhido entre muitos de suas bibliotecas.  

 Marc Lenot discute a obra da artista norte-americana Alison Rossiter e 

seu livro Expired Paper (2017). A artista trabalha com materiais históricos 

abandonados e vencidos no tempo, para resgatar imagens e traços do passado; 

podem ser digitais de algum operador de laboratório, e isso implica resultados 

ligados ao acaso, desgarrando-se de formas tradicionais da imagem fotográfica. 

Tereza Siza encontra identidades no livro Lisboa, cidade triste e alegre (1959). 

Analisando a produção dentro do plano nacional e internacional, Siza ressalta o 

caráter inovador dos autores, Victor Palla e Manuel Costa Martins, arquitetos, 

que fotografaram a cidade durante três anos e atribuem um conceito de “poema 

gráfico” na formulação do livro – com uma autoria comum de todas as fotografias. 

Antonio Ansón faz uma reflexão sobre o livro Quelli di Bagheria (2002) de seu 

amigo e companheiro de reflexão Ferdinando Scianna, nesse caso sobre o 

modelo narrativo baseado no álbum de família, e também adentra a concepção 

gráfica da obra. 

 Silvia Pérez Fernández e Philippe Dubois se debruçam sobre dois livros 

clássicos da história da fotografia. Pérez Fernández analisa a teoria por meio da 

Lygia Neri - [in memoriam] 
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qual Gisèle Freund estuda a fotografia francesa do século XIX, particularmente 

a concepção de ideologia no livro La fotografía como documento social. Já 

Dubois busca um novo desafio de discutir aspectos do paradigmático livro de 

Roland Barthes, Le chambre claire, no qual identifica não somente um livro 

“sobre a fotografia”, mas, segundo o autor, um livro “contra o cinema”, e lança 

mão também de outros textos de Barthes para indicar a importância do gesto 

analítico do “congelamento da imagem”. 

 Alexandre Sequeira escolhe o livro Retratos da garoupa (2010), da 

artista visual Fernanda Grigolin, e analisa-o em uma óptica pessoal a partir do 

conceito de autofabulação de Serge Doubrovsky e dos conceitos de ruína de 

Walter Benjamin. O autor parte do princípio de que as ficções são formas 

concretas de abranger nossas experiências pessoais e como lugar de transpor 

fronteiras afetivas. Nesse mesmo sentido, Carma Casulá relata seu encontro 

com o livro Beth (fotografias de Kent Klich e textos de Beth R, Cornell Capa e 

Bengt Börjesson, de 1989), em uma loja de livros usados, e relata seu fascínio 

pelas perturbações da proposta e pela obra aberta para o seu leitor, que a 

impacta até hoje como inspiração. Rosângela Rennó também relata o seu 

encontro fortuito com um pequeno livro, I am so Happy (de Marvin Heiferman e 

Carole Kismaric, 1990), que continha as imagens descartáveis com fotografias 

publicitárias realizadas entre os anos 1950 e 90, e com forte crítica ao american 

way of life. A descoberta desse livro induz às preocupações da artista com as 

questões de memórias, ruínas, arquivo e esquecimento das imagens fotográficas 

presentes em suas obras desde aquele encontro. Para os conhecedores da 

trajetória artística de Rosângela, o relato é muito significativo de suas emulações 

imagéticas.  

 Esta edição nos traz a rica experiência do livro dentro do campo 

fotográfico como uma fenomenologia do encontro, seja fortuito, afetivo e 

intelectual, e também como um novo lugar, um reencontro depois de anos, com 

obras que marcam processos de conhecimento e criação dos autores 

convidados. Agradeço sinceramente aos participantes dessa edição. 

Fernando de Tacca 
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EXPIRED PAPER (PAPEL EXPIRADO), DE ALISON ROSSITER 

Marc Lenot1 

 

Resumo 

O livro Expired Paper apresenta a obra da artista norte-americana Alison 

Rossiter. Desde muitos anos ela trabalha só com papel fotográfico expirado – 

muitos dos quais expirados há mais de um século. Não tira uma fotografia, 

trabalha apenas na câmara obscura, colocando o papel no tanque de revelação, 

no banho fixador e nada mais, ou derramando estes produtos sobre o papel. 

Desta maneira, formas aparecem no papel, formas latentes criadas pela 

degradação temporal dos sais argênticos e da gelatina, pela umidade ambiente 

e pela luz que entra dentro do pacote não totalmente hermético. Algumas 

imagens são arqueológicas traças do passado (como as impressões digitais de 

um operador negligente), outras parecem ser paisagens desfocadas e 

românticas, algumas são formas puramente geométricas, outras, seguradas pela 

mão da fotógrafa, estão embaçadas como antigos espelhos. Sua obra 

experimental é contrária à visão tradicional da fotografia: ela faz fotografias da 

fotografia própria, imagens do nada, e nada mais.  

 

Abstract 

 The book Expired Paper presents the work of the North American artist 

Alison Rossiter. She works exclusively with photographic paper whose 

preemption date has expired many years ago (sometimes since more than a 

century). Without “taking a picture”, working only in the darkroom, she pours 

                                            
1 Marc Lenot defendeu sua tese de doutorado sobre fotografia experimental (Université Paris 1 
Sorbonne/2016) sob orientação de Michel Poivert. Autor do livro Jouer contre les Appareils: De 
la Photographie expérimentale (Arles: Editions Photosynthèses, 2017). Escreveu vários ensaios 
sobre o fotógrafo checo Miroslav Tichý. Em 2014 recebeu o prêmio de crítica da seção francesa 
da Aica (Association Internationale des Critiques d’Art). É autor do blog Lunettes Rouges sobre 
arte contemporânea publicado no site do jornal  Le Monde 
(http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/). Vive entre as cidades de Paris e Lisboa. 

http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/
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revelator and fixer products on the paper, or dips it into their tanks : in this manner, 

she lets forms emerge from the paper. These latent forms are created only by the 

degradation of the silver salts, by the effect of time and humidity on the texture, 

or by the accidental intrusion of light in the paper box. Some of the images show 

archeological traces of past manipulations (like the inadvertent fingerprints of a 

careless handler), others seem romantic landscapes, others are pure geometric 

forms, some, held in her own hand, are tarnished like stained mirrors. Her 

experimental work goes against the mainstream theories of photography: she 

makes photographs of photography, and nothing more than that. 

 

  



STUDIUM 41 7 

O objetivo era escolher um livro de fotografia na minha biblioteca para 

escrever uma resenha. Mas qual livro escolher? Um clássico de um fotógrafo 

bem conhecido? Ou um outro que pudesse ser uma descoberta para o leitor da 

Revista Studium? Um livro de fotografias ou um livro sobre a fotografia? Ou uma 

obra cujo conteúdo agregasse ambas as coisas, mostrasse fotografias e 

questionasse a ideia própria da fotografia? Ou ainda uma obra que tenha alguma 

ligação com o Brasil, mesmo que distante? Na verdade, não hesitei, e a escolha 

foi bastante célere. 

 Trata-se de um livro em grande 

formato, 27 cm x 32 cm, pesado, com 

quase 2 kg e com duzentas páginas. 

Sem cores estridentes, um livro 

relativamente austero, em preto e 

branco, e com vários matizes em 

cinzento. Na capa de cobertura 

encontra-se um desenho geométrico, 

abstrato, com linhas direitas e 

oblíquas, com triângulos brancos, pretos e castanhos. O título e o autor são 

estampados em pequenas letras pretas: Expired Paper, Alison Rossiter.2 

(Imagem 01) 

 Alison Rossiter3 (Imagens 02), uma norte-americana de 65 anos, é uma 

fotógrafa. Mas ela não usa uma máquina fotográfica, não usa uma lente, não faz 

imagens de paisagem ou retratos. Ela não considera a fotografia como uma 

representação do mundo e não se submete às regras do aparelho fotográfico. 

Desde a idade de dezessete anos, optou por trabalhar dentro da câmara 

obscura, como narra no fim do livro, em seu texto “The Darkroom”. Durante anos, 

seu trabalho foi sobre a interação entre a luz e o papel fotossensível, a exemplo 

                                            
2 ROSSITER, Alison. Alison Rossiter: Expired Paper. Santa Fe: Radius, 2017. Disponível em: 
https://radiusbooks.org/books/alison-rossiter-expired-paper/. 

3 O site da artista: https://alisonrossiter.com/, e os sites das suas galerias: 
https://www.yossimilo.com/artists/alison-rossiter/works em Nova York, 
https://www.bulgergallery.com/artists/33-alison-rossiter/overview/ em Toronto,  
http://art45.ca/artistes/rossiter/ em Montréal, e http://www.trepanierbaer.com/artist/alison-
rossiter/ em Calgary. 

Imagem 1: capa do livro 

https://radiusbooks.org/books/alison-rossiter-expired-paper/
https://alisonrossiter.com/
https://www.yossimilo.com/artists/alison-rossiter/works
https://www.bulgergallery.com/artists/33-alison-rossiter/overview/
http://art45.ca/artistes/rossiter/
http://www.trepanierbaer.com/artist/alison-rossiter/
http://www.trepanierbaer.com/artist/alison-rossiter/
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dos desenhos com lápis luminoso ou 

dos fotogramas. No entanto, com o 

crescente predomínio da fotografia 

digital, tornou-se cada dia mais difícil 

encontrarem-se papéis adequados 

para a realização do seu trabalho. 

Dessa forma, Alison Rossiter passou a 

adquirir lotes de papel fotossensível 

comprando-os no site e-bay. 

 Em 2007, numa dessas aquisições, ela recebeu um pacote de papel com 

data de expiração referente ao ano de 1946. Qualquer fotógrafo “normal” teria 

jogado o pacote no lixo. Mais curiosa e mais ousada que a média, Alison Rossiter 

decidiu experimentar com esse papel presumidamente “morto”. Entretanto, em 

vez de “fazer uma foto”, quer dizer, imprimir a imagem de um negativo sobre 

esse papel, ela colocou imediatamente o papel no tanque de revelação, no 

banho fixador e nada mais. Dessa primeira experiência, formas abstratas, em 

desenhos geométricos no papel revelado, foram produzidas como resultado 

final, a partir da degradação temporal dos sais argênticos e da gelatina, da 

umidade ambiente e da luz que entrou dentro do pacote não totalmente 

hermético.  

 Alison Rossiter viu, a partir dessa fascinante descoberta, novas 

possibilidades criativas e passou a comprar centenas de pacotes de papel 

fotossensível preto e branco de várias marcas, notando que o mais antigo 

possuía como data de expiração o ano de 1900! Na realidade, ela passou a 

seguir um protocolo preciso dentro da câmara obscura, sem jamais “tirar uma 

foto”, especificando sempre os detalhes da operação, de maneira científica. E, 

como tal, com resultados sempre imprevisíveis. Provavelmente, a razão para tal 

audácia encontra-se na sua formação, muito mais técnica que artística, pautada 

por uma atenção mais acentuada em relação à materialidade da fotografia e ao 

próprio material fotográfico.  

 No livro Expired Paper o seu trabalho encontra-se apresentado em seis 

capítulos, cada um com cerca de sete a dezessete obras reproduzidas, 

Imagem 2: retrato de Alison Rossiter, foto 
copyright Michelle Kloehn 
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totalizando 67 obras e noventa imagens. 

Quase todas as fotografias estão 

impressas diretamente na página do livro, 

mas algumas (especialmente a série 

“Pools”) são verdadeiras folhas 

contracoladas numa página, sendo 

necessário desdobrá-las para serem vistas, 

como se fossem quadros separados, uma 

obra própria. O título de cada obra 

reproduzido ao longo do livro é construído 

no mesmo padrão: a marca e o tipo do 

papel (“Agfa Brovira Royal White”, por 

exemplo), a data de expiração (março de 

1940) e o ano de tratamento (2013) 

(Imagem 03). As dimensões das obras variam de 7 cm x 4.5 cm até 61 cm x 51 

cm (são dadas em inches). É importante lembrar que muitas estão reproduzidas 

em tamanho real. 

 O primeiro capítulo, com dezessete obras, chama-se “Latent” (Latente). A 

imagem latente é a imagem existente, mas que ainda não foi revelada. Trata-se 

de um conceito essencial da fotografia, e tem sido bastante trabalhada por vários 

artistas, a exemplo de Khalil Joreige e Joana Hadjithomas com a série “Images 

Latentes, Wonder Beirut 3”.4 Para Alison Rossiter, as imagens latentes são 

imagens de nada, sem relação com o mundo real, mas que se encontram 

adormecidas dentro da matéria fotográfica. O crítico canadense Robert Enright5 

comparou essa perspectiva com o trabalho do escultor Rodin, por este fazer 

surgir uma forma latente a partir de um bloco de mármore bruto, salientando que 

Rossiter ajudava, da mesma maneira, o papel a encontrar o seu destino. Essa 

série “Latent” mostra os traços da luz, da umidade sobre o papel e as formas que 

ainda exibem. Em uma dessas obras aparecem as impressões digitais de um 

                                            
4 Para uma descrição dessa obra, veja-se o site https://heloisecolrat.com/l-ile/joreige.html. 

5 ENRIGHT, Robert. “Paper Wait. The Darkroom Alchemy of Alison Rossiter”. In: Border 
Crossings, vol. 3, n. 3, pp. 68-79, September/October/November 2011. Disponível em: 
http://www.trepanierbaer.com/legacy/uploads/newsreleases/news362.pdf. 

Imagem 3: Agfa Brovira Royal White, 
expired March 1940, processed 2013, 

página 47 do livro, 17.8x15.9cm 

https://heloisecolrat.com/l-ile/joreige.html
http://www.trepanierbaer.com/legacy/uploads/newsreleases/news362.pdf
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operador negligente que tocou o papel sem luvas e, posteriormente, voltou a 

arrumá-lo dentro do pacote (“Eastman Kodak Kodabrom F2, expired March 1940, 

processed 2014”) (Imagem 04). A partir desse pequeno detalhe, Rossiter 

estabelece uma ligação com esse operador anônimo através dos anos. Outro 

exemplo é um díptico de duas folhas de papel cujas emulsões foram coladas 

pela umidade dentro do próprio pacote. Ao invés de interferir, separando-as, a 

artista deixa tal e qual quando as processa, tirando partido do incidente 

(“Eastman Kodak Velox VF (Australia), exact expiration date unknown, 

processed 2013”) (Imagem 05). 

      

 O segundo capítulo, intitulado “Tarnish” (Embaçar), possui sete pequenas 

imagens desdouradas, deslustradas, manchadas, todas aparecem seguradas 

pela mão da fotógrafa, como se fosse o precioso retrato de um filho (“Defender 

Disco, expired October 1911, processed 2016”) (Imagem 06). Outra abordagem 

aqui aparece, pois, ao encontrar uma folha de papel completamente oxidada 

dentro do pacote, idêntica a um espelho, Rossiter a expõe à luz, sem fixador, 

sem qualquer ação. Dessa forma, o papel embacia e escurece 

progressivamente, numa lenta agonia dos sais de prata, até o escuro fim 

(“Imperial Self Toning Paper, exact expiration date unknown, ca. 1910s, 

unprocessed, fragment”, a única do livro) (Imagem 07).  

Imagem 4: Eastman Kodak Kodabrom F2, expired 
March 1940, processed 2014, 25.4x20.3cm, página 

53; pormenor com impressões digitais 

Imagem 5: Eastman Kodak Velox 
VF (Australia), exact expiration date 

unknown, ca. 1940s, processed 
2013, tamanho irregular, 8.9x7cm, 

página 55 
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 O terceiro capítulo, “Landscapes” (Paisagens), com quinze obras, 

apresenta as imagens mais emblemáticas de Alison Rossiter. Algumas são 

paisagens geométricas, com linhas direitas, frutos da imersão do papel dentro 

dos tanques (“Darko India Tint, exact expiration date unknown, ca. 1920s, 

processed 2014” (Imagem 08); outras têm um aspecto celeste com pequenas 

manchas brancas, semelhantes a estrelas (“Defender Argo, expired September 

1911, processed 2014” (Imagem 09); enquanto algumas foram molhadas, 

tornando-se análogas a aquarelas, resultando em paisagens desfocadas como 

se fossem uma visão romântica de um lago ou de uma floresta (“Eastman Kodak 

Velvet Velox, expired December 1923, processed 2014” (Imagem 10). 

       

Imagem 6: Defender Disco, 
expired October 1911, processed 

2016, 7x4.4cm, página 59 

Imagem 7: Imperial Self Toning Paper, exact 
expiration date unknown, ca. 1910s, 

unprocessed, fragmento, 7x6.3cm, página 66 

Imagem 8: Darko India Tint, 
exact expiration date 
unknown, ca. 1920s, 

processed 2014, página  91 

Imagem 9: Defender Argo, 
expired September 1911, 

processed 2014, 
12.7x17.8cm, página 81 

Imagem 10: Eastman Kodak 
Velvet Velox, expired 

December 1923, processed 
2014, 12.7x17.8cm, página 

95 
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 O quarto capítulo, “Pools” (Piscinas), é composto por imagens mais 

simples, manchas pretas sobre fundos claros e todas as sete obras estão 

contracoladas (“Eastman Kodak Vitava Opal G, expired 1948, processed 2013” 

(Imagem 11). O quinto capítulo, “Dips + Pours”, (Mergulhos + derramamentos), 

também possui sete obras. Neste a artista desenvolve duas técnicas diversas, 

em uma delas o revelador e/ou o fixador são derramados sobre o papel 

(“Eastman Kodak Royal Bromide, expired March 1919, processed 2010” 

(Imagem 12); em outro, o papel é mergulhado verticalmente dentro dos tanques 

de produtos. As formas colunárias evocam telas abstratas, como as de Morris 

Louis, por exemplo. 

      

 O último capítulo, “Quads”, com a raiz 

“Quatro”, talvez com o sentido de 

quadrigêmeo, compreende catorze obras, que 

são assemblagens de quatro folhas de papel 

fotográfico, com desenhos geométricos 

simples. Essa composição dá uma impressão 

de volume e uma sensação de 

tridimensionalidade (“Defender Argo, expired 

December 1913, processed 2016” (Imagem 

13). Das catorze obras apenas uma imagem é 

contracolada, dobrada em quatro com a 

dimensão de 56 cm x 45 cm (90% da obra 

original). 

Imagem 11: Eastman Kodak Vitava Opal G, 
expired 1948, processed 2013, 2 vezes 

35.6x27.9cm, página 119 

Imagem 12: Eastman Kodak Royal 
Bromide, expired March 1919, 

processed 2010, 27.9x35.6cm, página 
131 

Imagem 13: Defender Argo, expired 
December 1913, processed 2016, 4 

vezes 12.7x10.2cm, página 141 
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 Importa registrar que, no fim do livro, há um caderno com oito reproduções 

de pacotes de papel fotográfico, com os logos e os slogans das marcas (Imagem 

14). Encontrar-se-á aí o único elemento bem colorido, após as várias páginas 

com as tonalidades surdas e discretas das imagens do livro.  

 

 Além da descrição acima referida de Alison Rossiter sobre a câmara 

obscura, encontra-se no início do livro um texto poético da crítica Leah Ollman,6 

intitulado “Between what is and what else”, que descreve de modo sentimental e 

subjetivo o processo de trabalho da artista, com aliterações intraduzíveis (“Echo. 

Elapse Emerge Endure. Expire. Exhume. Elegy Event. Exhaust. Evidence. 

Extinct”). 

 À primeira vista, o trabalho de Alison Rossiter parece ser mágico, espécie 

de obra alquímica. É uma transformação da matéria, a aparição de uma imagem 

dentro dos elementos de um papel químico sem qualquer relação com a 

realidade visual, com a representação do mundo. Faz pensar as obras de outros 

                                            
6 Veja-se o site dela https://www.leahollman.com/.  

Imagem 14: Pacotes de papel fotográfico. 
Todas imagens (exceto n°2) copyright Alison Rossiter. 

Todas imagens courtesy Alison Rossiter e Yossi Milo Gallery, New York 

 

https://www.leahollman.com/
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fotógrafos “mágicos”, como o belga Pierre Cordier e seus “quimigramas”7 ou o 

italiano Nino Migliori e suas “oxidações”.8 Mas a obra de Rossiter pode ser vista, 

igualmente, como um trabalho arqueológico, no qual é possível encontrar os 

vestígios do passado, ressuscitar a história submersa, fazer um trabalho forense 

sobre a história do papel, estabelecendo uma comunhão com os sujeitos 

históricos que o manipularam há cinquenta anos, deixando nele suas 

impressões. 

 Nesse sentido é, antes de mais, um trabalho sobre o tempo e sobre a 

morte. Ora, no título de cada obra, a primeira data é especificamente a da morte 

do papel, sendo a segunda a da sua ressurreição, do momento no qual a artista 

vai dar nova vida ao papel expirado. Mas, ao mesmo tempo, colocar o papel 

dentro do revelador e fixador é uma interrupção do processo de escurecimento 

dos halogenetos de prata, uma forma de morte súbita. Não se trata de um 

trabalho anacrônico, ele é um trabalho contra o tempo, contra a inevitável 

degradação, do papel e do homem, logo, contra a morte. Por isso mesmo, não 

é estranho que uma exposição da Rossiter tenha se chamado “Lament”9 

(Lamentação). Na realidade, algumas de suas fotografias assemelham-se a 

lápides, a exemplo das da série “Dips + Pours”. 

 Seu trabalho é, de igual maneira, uma reflexão sobre a morte da 

fotografia, pois, para fotógrafos como Alison Rossiter, o advento da fotografia 

digital representa a morte da fotografia clássica, analógica, da fotografia do 

negativo e da câmara obscura, da fotografia dos sais argênticos e da química. 

Para eles, a fotografia digital não é mais uma interação da luz com os parâmetros 

do papel sensitivo, mas se tornou em um processo eletrônico, sem aura, sem 

magia. Em 2008 o seu galerista de Toronto, Stephen Bulger, publicou um 

pequeno livro sobre obras de três fotógrafos, Robert Burley, Michel Campeau e 

Alison Rossiter, com o título The Death of Photography (A morte da fotografia). 

No ensaio de apresentação, Darius Himes – que é também um fundador da 

Radius Books, a casa editorial que publicou Expired Paper – conclui o texto 

                                            
7 Veja-se o site dele http://www.pierrecordier.com/.  

8 Veja-se o site da sua fundação: http://fondazioneninomigliori.org/it/ossidazioni/.  

9 Veja-se https://thekentishstourproject.weebly.com/research1/alison-rossiter-lament.  

http://www.pierrecordier.com/
http://fondazioneninomigliori.org/it/ossidazioni/
https://thekentishstourproject.weebly.com/research1/alison-rossiter-lament
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frisando: “Talvez a fotografia que nós temos conhecido vai voltar ao seu início: 

um talento raro, mágico, praticado por um grupo de homens e mulheres 

dedicados, que vacilam num espaço incerto entre artes e ciências”.10 

 Muitos desses fotógrafos, que tentam lutar contra a morte da fotografia 

analógica, recorrem à experimentação de processos antigos, seja 

daguerreótipos, seja cianotipias, platinotipias, entre outros. Mas a diferença de 

artistas como Alison Rossiter é que, para ela, o processo é mais importante que 

o sujeito da fotografia, o que conta não é o que a fotografia mostra, mas como a 

fotografia é produzida. E, no caso extremo das fotografias de Alison Rossiter, a 

fotografia não mostra nada, é uma imagem do nada. Como escreve a crítica 

Nancy Tousley, uma imagem de Rossiter é só um testemunho material, físico da 

criação dela, não é uma fotografia de uma coisa, é uma coisa própria.11 Essa 

abordagem é contrária a quase toda a teoria da fotografia, pois nega a teoria do 

índex de Rosalind Krauss12 e de Philippe Dubois,13 como nada tem a ver com a 

visão da fotografia de Roland Barthes.14 Diferente desses três autores 

fundamentais para a teoria contemporânea da fotografia, a obra de Alison 

Rossiter confronta-se não com a representação do mundo, mas com a essência 

da fotografia, com a sua imanência material. 

 Não surpreende, assim, que a maioria das referências artísticas de 

Rossiter não seja a de fotógrafos, mas a de pintores abstratos. Ela própria, em 

várias entrevistas, fez menção a Jackson Pollock, Mark Rothko, Tony Smith, 

Morris Louis, Ellsworth Kelly, Barnett Newman, Robert Motherwell, Charles 

                                            

10 HIMES, Darius. “Introduction”. In: The Death of Photography: Robert Burley, Michel Campeau, 
Alison Rossiter. Toronto: Bulger Gallery Press, 2008, p. 7. Disponível no site de Robert Burley: 
http://robertburley.com/publications/death-of-photography/.  

11 TOUSLEY, Nancy. “Darkroom Legacy”. Canadian Art, pp. 96-100, Spring 2011. Disponível em: 
https://canadianart.ca/features/alison_rossiter/.  

12 KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. São Paulo: G. Gili, [1990] 2014. Disponível em: 
https://ggili.com/media/catalog/product/uploader/f897239f66bb54a0dfcaba9f72ba0d3b.pdf. 

13 DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, [1990] 1993.  Disponível em: 
https://cteme.files.wordpress.com/2011/03/dubois-philippe-o-ato-fotogrc3a1fico-e-outros-
ensaios-2.pdf. 

14 BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [1980] 1984. Disponível 
em: 
https://monoskop.org/images/d/d3/Barthes_Roland_A_camara_clara_Nota_sobre_a_fotografia.
pdf. 

http://robertburley.com/publications/death-of-photography/
https://canadianart.ca/features/alison_rossiter/
https://ggili.com/media/catalog/product/uploader/f897239f66bb54a0dfcaba9f72ba0d3b.pdf
https://cteme.files.wordpress.com/2011/03/dubois-philippe-o-ato-fotogrc3a1fico-e-outros-ensaios-2.pdf
https://cteme.files.wordpress.com/2011/03/dubois-philippe-o-ato-fotogrc3a1fico-e-outros-ensaios-2.pdf
https://monoskop.org/images/d/d3/Barthes_Roland_A_camara_clara_Nota_sobre_a_fotografia.pdf
https://monoskop.org/images/d/d3/Barthes_Roland_A_camara_clara_Nota_sobre_a_fotografia.pdf
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Gagnon; como igualmente referiu alguns fotógrafos experimentais, a exemplo de 

Liz Deschenes, Marco Breuer, James Welling, Walead Beshty, Matthew Brandt. 

É possível localizar o trabalho de Rossiter, assim como os desses fotógrafos, na 

detalhada classificação da fotografia abstrata realizada pelo filósofo Diarmuid 

Costello,15 como pertencentes às categorias de “abstração construída” ou 

“abstração concreta”, definidas pela construção de uma imagem programática a 

partir do zero. 

 Funcionando sem máquina, sem aparato, a obra de Rossiter é 

obviamente contrária à visão tecnológica da fotografia. Mas ela é, de igual 

maneira, contrária a uma visão autoral. Afinal, as suas imagens são autônomas, 

fazem-se por si próprias, e a intervenção humana é limitada, sujeita à sorte, ao 

acaso. Como em Marcel Duchamp e no fotógrafo Franco Vaccari, é também uma 

morte do autor. Foi possivelmente para atenuar esse destino fatídico que, na 

série “Tarnish”, as mãos de Rossiter aparecem visíveis a segurar e a mostrar a 

fotografia. 

 Conforme dito acima, as teorias usuais acerca da fotografia não ajudam a 

compreender o trabalho de artistas como Alison Rossiter. A meu ver, o único 

filósofo ou teórico que propôs uma abordagem pertinente para trabalhos dessa 

natureza foi o brasileiro (de origem tcheca) Vilém Flusser, com o seu livro 

Filosofia da caixa preta.16 Ele definiu a fotografia como um aparelho com 

programas predefinidos que todos os fotógrafos devem respeitar. Assim, todas 

as fotografias, feitas ou futuras, são já definidas dentro do aparelho fotográfico 

(que é só uma parte do aparelho sociopolítico da sociedade), elas são não 

informativas. Mas na última página do seu livro, Flusser ofereceu, todavia, uma 

pequena porta de saída, assinalando: “Há, porém, uma exceção: os fotógrafos 

assim chamados experimentais […] Tentam, conscientemente, obrigar o 

aparelho a produzir imagem informativa que não está em seu programa. Sabem 

                                            
15 COSTELLO, Diarmuid. “What is Abstraction in Photography?”. British Journal of Aesthetics, 
vol. 58, issue 4, pp. 385-400, October 2018. Disponível em: 
https://academic.oup.com/bjaesthetics/issue/58/4.  

16 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São 
Paulo: ĖRealizações, [1985] 2018. Disponível em: 
http://www.iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Vil%C3%A9m_Flusser_-
_Filosofia_da_Caixa_Preta.pdf.  

https://academic.oup.com/bjaesthetics/issue/58/4
http://www.iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Vil%C3%A9m_Flusser_-_Filosofia_da_Caixa_Preta.pdf
http://www.iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Vil%C3%A9m_Flusser_-_Filosofia_da_Caixa_Preta.pdf
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que sua práxis é estratégia dirigida contra o aparelho”. E a conclusão de seu livro 

é: “Assim vejo a tarefa da filosofia da fotografia: apontar o caminho da liberdade. 

Filosofia urgente por ser ela, talvez, a única revolução ainda possível”. Alison 

Rossiter é, na minha perspectiva, exatamente uma combatente desta revolução. 

 Observação: Este artigo é parcialmente baseado sobre a minha conversa 

com Alison Rossiter, em Arles, no dia 3 de julho de 2013 (vejam-se notas da 

entrevista em: http://photographie-experimentale.com/alison-rossiter-mon-

entretien/). Vejam-se, também, as páginas 161-163 do meu livro Jouer contre les 

Appareils. De la photographie expérimentale. Arles: Photosynthèses, 2017. 

Agradeço à Alison Rossiter e à Lêda Oliveira. 

  

 

  

http://photographie-experimentale.com/alison-rossiter-mon-entretien/
http://photographie-experimentale.com/alison-rossiter-mon-entretien/
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FOTOGRAFÍA Y SOCIEDAD: A PARTIR DE GISÈLE FREUND 

Silvia Pérez Fernández1 

 

Resumo 

 O artigo analisa o alcance da teoria com a qual Gisèle Freund estuda a 

fotografia francesa do século XIX, particularmente a concepção de ideologia. 

Levando em conta sua atividade como fotojornalista na Alemanha, a formação 

na Escola de Frankfurt e a sociologia da arte incorporada em Paris, procura-se 

demonstrar a maneira pela qual a autora concebe a evolução da fotografia - 

especialmente, o retrato – na fotografia francesa do século XIX como expressão 

do desenvolvimento da classe burguesa. Mas, como Freund a utiliza, a noção de 

ideologia exclui tanto as práticas repressivas exercidas pelo Estado burguês no 

século XIX, quanto aquelas que o proletariado implantou na sua confrontação, 

no que é conhecido como "o movimento da fotografia operária".  

 

Abstract 

The article analyzes the scope of the theory with which Gisèle Freund 

studies nineteenth-century French photography, particularly the conception of 

ideology. Considering her activity as photojournalist in Germany, the studies at 

the Frankfurt School and the sociology of art she learned in Paris, we try to 

demonstrate the way in which the author thinks the evolution of photography -

                                            
1 Silvia Pérez Fernández es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la UBA, 
profesora adjunta a cargo del seminario “Fotografía y Sociología”, docente de teoría sociológica 
en la Carrera de Sociología y profesora adjunta de las materias “Fotografía Pericial I y II” de la 
Carrera de Calígrafo Público, ambas de la UBA. Con la finalidad de vincular el ámbito académico 
y el fotográfico, creó y dirigió las Jornadas de Fotografía y Sociedad (1997-2009) y la revista libro 
Ojos Crueles, Temas de Fotografía y Sociedad (2004-2006). Es investigadora en proyectos 
UBACyT (Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA) desde 2003 y dirige proyectos de 
investigación sobre fotografía en la Facultad de Ciencias Sociales desde 2007. Es co-
coordinadora del Área de Estudios sobre Fotografía, dependiente de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación Social de la misma facultad. Trabajó profesionalmente como fotógrafa hasta el 
año 2000, en la especialidad de fotografía médica y en medios gráficos. 
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centrally, the portrait- in La Photographie in France au XIXe siècle: as an 

expression of the development of the bourgeois class. But as Freund uses it, the 

notion of ideology excludes both the repressive practices exercised by the 

bourgeois state in the nineteenth century, and those that the proletariat deployed 

in its confrontation, in what is known as the movement of workers' photography”. 
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 En 1984, casi finalizando la formación secundaria, hice mi primer curso de 

fotografía. Lo allí aprendido y algunos conocimientos adquiridos posteriormente 

me permitieron trabajar como fotógrafa, y con ello costear la carrera de 

Sociología en la Universidad de Buenos Aires hasta que me gradué en 1993. 

Fotografía y sociología eran dos mundos que disfrutaba, pero con los que 

convivía sin que se rozaran. Hasta que dos años después recibí de regalo un 

libro que me abrió un universo: La fotografía como documento social, de Gisèle 

Freund. Desde entonces, la vocación por navegar entre las dos disciplinas, 

poniendo en diálogo una y otra, no ha dejado de crecer. En este homenaje elijo 

el primer trabajo de esa autora, La fotografía y las clases medias en Francia en 

el siglo XIX. Ensayo de sociología y estética. Base de su posterior y más 

divulgado escrito, en La fotografía y las clases medias Gisèle Freund muestra en 

forma pionera la originalidad de un método de trabajo y de una perspectiva de 

análisis, en una coyuntura histórica, cultural y política altamente significativa para 

la fotografía. En las líneas que siguen intentaré exponer algunas reflexiones en 

torno a su enorme contribución, como así también proponer puntos de discusión 

respecto del carácter marxista atribuido a la obra.           

 

Historia, sociología y estética de la fotografía 

 Gisèle Freund comenzó su investigación sobre la fotografía francesa 

decimonónica residiendo aún en Alemania. Allí había iniciado sus estudios de 

sociología asistiendo a los cursos del Instituto de Investigación Social de 

Frankfurt, tomando clases con Max Horkheimer y Theodor Adorno.2 Luego, en la 

Universidad de Frankfurt, se formó con el húngaro Karl Mannheim, quien delegó 

en Norbert Elias la dirección de la tesis de su discípula. Era 1933 y Freund se 

había exiliado en Paris, donde fue recibida por el filósofo Charles Lalo, que ese 

mismo año se hacía cargo de la cátedra de Estética en la Sorbonne. En la 

diáspora a la que obligaba el ascenso del nazismo, Mannheim partiría a 

Inglaterra un año después.  

                                            
2 Ver Centro de Investigación de Humanidades de Frankfurt, Goethe Universität, disponible en: 
https://www.uni-frankfurt.de/68263528/Gis%C3%A8le_Freund__1908_2000. 

https://www.uni-frankfurt.de/68263528/Gis%C3%A8le_Freund__1908_2000
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 Después de defender la tesis, Freund tuvo dificultades para poder 

publicarla. Fue Adrienne Monnier quien se hizo cargo de la edición y traducción, 

y el libro vio la luz en 1936.3 Cuando Mannheim publicó Ideología y utopía ese 

mismo año, integró La Photographie en France au XIXe siècle como uno de los 

“intentos de aplicación o modificación del método presentado en este libro en 

ensayos recientes” (Mannheim, 1987, p. 299). Freund devolvía el reconocimiento 

en el propio: “sobre el papel del intelectual, fue el primero que escribió una teoría 

coherente” (Freund, 1946, p. 33). Además de Mannheim, fue importante la 

influencia de la estética sociológica de Charles Lalo, cuyos textos adquieren una 

considerable la proporción en la Introducción de La fotografía y las clases 

medias, en que Freund expone su concepción sobre las relaciones del arte y la 

sociedad. Lalo intenta una superación de los abordajes psicologistas de Guyau, 

Tarde y Wundt, en los que “la vida social del arte no es para ellos sino una 

dilatación, una aplicación derivada de los hechos de la naturaleza individual, en 

virtud de las leyes de la expansión normal de la vida, de la simpatía o de la 

imitación, en fin, de la fantasía creadora” (Lalo, 1946, pp. 8-9), concurriendo a 

ese objetivo de la mano de Durkheim. Es en el cruce de Escuela de Frankfurt y 

sociología de cuño durkheimiana donde reside, precisamente, la originalidad del 

trabajo de Freund. Si nos situamos en el campo de la fotografía, además de ser 

la primera tesis universitaria abocada a su historia, en este terreno tomaba 

distancia de lo elaborado hasta el momento en suelo francés, como la Histoire 

de la découverte de la photographie de Georges Potonniée (1925), marcada por 

la descripción de la sucesivas técnicas y procedimientos, y una reposición de 

aspectos biográficos de los fotógrafos del siglo XIX. Pero también de la influyente 

línea que desarrollaría Beaumont Newhall.4 En palabras de Gunthert (2011), “fiel 

                                            
3 FREUND, Gisèle. La Photographie en France au XIXe siècle. Paris: La Maison des Amis des 
Libres – Adrienne Monnier, 1936. El libro fue traducido al español por María Luisa Navarro de 
Luzuriaga como La fotografía y las clases medias en Francia durante el siglo XIX. Ensayo de 
sociología y de estética y publicado por la editorial Losada de Buenos Aires en 1946 como parte 
de su colección sociológica, dirigida por el escritor y sociólogo español Francisco Ayala, que 
había emigrado a Argentina como exiliado del franquismo. Ayala, asimismo, fue colaborador de 
la revista Sur dirigida por Victoria Ocampo, quien a su vez acogió a Gisèle Freund cuando en 
1942 ésta se vio obligada a abandonar Francia por la invasión alemana. Vale aclarar que la 
carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1957. 
4 Georges Potonniée fue archivista de la Société Française de Photographie. Newhall, graduado 
en Historia del Arte por la Universidad de Harvard en 1930, viaja becado a París en 1932 y toma 
nota de la exposición realizada en el Museo de Arte decorativo en 1936. Abundante material 
exhibido en la misma conformará la célebre muestra expuesta en el MoMA en 1937, cuyo 
catálogo será el origen de The History of Phocography from 1839 to the Present.  
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a la sociología del gabinete de la Escuela de Frankfurt, Gisèle Freund no 

consultará las ricas colecciones de la Sociedad Francesa de Fotografía, 

prefiriendo las de la Biblioteca Nacional”, sitio donde también estaba hurgando 

en el siglo XIX su amigo Walter Benjamin. 

 La sociología de la fotografía de Freund tiende un hilo que enhebra los 

sucesivos modos técnicos del retrato ligados a la fotografía: el fisionotrazo, el 

retrato miniatura, el daguerrotipo, el colodión húmedo y seco que concluye en la 

carte de visite, y que encuentra en el contemporáneo fotomatón el eslabón último 

de la mecanización. Freund entiende esa evolución como expresión de las 

necesidades de la clase burguesa pos-revolución, donde sus distintas fracciones 

intervienen para modelar la producción: artesanos, industriales, científicos, 

intelectuales, bohemios, comerciantes contribuirán a optimizar los tiempos de 

producción/reproducción, abaratar costos, popularizar la práctica, democratizar 

el acceso al retrato, perfilar gustos. La estética de la fotografía que construye 

Freund emerge, entonces, como el propósito de encontrar leyes de evolución 

que responden a los matices de origen de clase de los fotógrafos y a la evolución 

de la técnica como expresión de los requerimientos del capitalismo, en un terreno 

de necesidades espirituales que supone la convivencia y confrontación con la 

herencia cultural de la nobleza decadente a través de corrientes de la pintura.    

 Pero también resulta significativa la comprensión de ese proceso evolutivo 

que lleva adelante la autora como un eslabón posterior a la industrialización de 

la producción cultural en el ámbito de la literatura, que Freund sitúa en el primer 

lustro década de 1830. La proletarización del artista literato y la mercantilización 

de los productos surgidos de la venta de su fuerza de trabajo responden a “la 

necesidad de producirlo todo en grandes cantidades”. En ese sentido, la 

fotografía – mal que le pesara a Baudelaire – no hacía otra cosa que seguir el 

curso de un proceso cultural, social y económico ya abierto por escritores y 

poetas. Sólo que para la fotografía la facilidad de ejecución no requería de mayor 

instrucción, y pintores fracasados, escultores fallidos y hasta “un tenor de café-

concert que había perdido su fama” podían colmar la avidez del creciente público 

que iba desde el artista al modesto tendero, pasando por el funcionario.  
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 El valor estético de la fotografía, por lo tanto, sólo podía pensarse teniendo 

en cuenta las condiciones mencionadas. En esta mirada que confronta con los 

idealismos de ayer y de hoy, Freund despliega la idea de “justo medio”, un 

concepto de plena connotación estética y política presente en cierto tipo de 

retrato fotográfico. En éste convergen un regular gusto por “lo agradable” con el 

bonapartismo como práctica política de engañoso equilibrio. Adolphe Disderi 

encarnó esas determinaciones, produciendo no sólo imágenes seriadas de 

cuerpos y bustos despersonalizados pero baratos, sino también una 

fundamentación escrita de escasa calidad a modo de programa estético de la 

fotografía del segundo imperio.      

 Finalmente y en ese marco, el intento por dar cuenta de la dialéctica 

relación entre pintura y fotografía lleva a Freund a bucear en las corrientes del 

naturalismo y el realismo. El vínculo obligaba a una problematización que 

forzosamente incluía demasiados componentes, de peso semántico significativo 

y de significaciones poco estables – entre otros: imitación, imaginación, realidad, 

naturaleza –, que Freund intenta no sin insuficiencias. El “realismo” era postulado 

como lo más avanzado del arte burgués – doble antagonista de la tradición de la 

Academia y del gusto vulgar por el tromp l’oeil –, pero que la autora expone con 

escasa profundidad en lo que hace a las derivaciones que podía proporcionar en 

tanto movimiento anti-romántico y de crítica social, lo cual implicaba 

entrometerse en los pliegues de la ideología.   

  

Los marxismos de la fotografía: la ideología en debate 

 Cuando Freund señaló al fisionotrazo como antecedente ideológico del 

retrato fotográfico, el hallazgo estaba proponiendo una historia del medio en la 

cual la mera sucesión de técnicas dejaba lugar la lucha de representaciones en 

clave histórica y sociológica. Si bien, más allá de lo antes dicho sobre la 

influencia de Lalo, en términos generales puede aceptarse que el método y el 

punto de partida teórico inscriben al trabajo en el campo del marxismo, y si la 

lectura por Freund del 18 Brumario de Luis Bonaparte supone el conocimiento 

del mejor y más temprano análisis de clases existente, su puesta en práctica en 
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la investigación pone de relieve el alcance – los límites – de la concepción de 

ideología barajada por la autora. Precisamente, resulta llamativo en primer lugar 

que hubiera excluído en su periodización de claro corte político los años 1849 y 

1850, como así también toda referencia a los acontecimientos de La Comuna de 

1871, siendo que Marx da cuenta con prístinos detalles del modo en que la 

burguesía resolvió – con represión – ambas revueltas proletarias.5 En tal sentido, 

es extensible a Freund la crítica de Terry Eagleton (2003) a la sociología del 

conocimiento de Mannheim, de la que entiende que si bien era superadora de 

los esencialismos previos, se circunscribía a examinar los determinantes 

sociales de sistemas de creencias particulares. De ese modo y considerando el 

espectro marxista, la noción de ideología es restrictiva, dado que no despliega la 

función ideológica que ligó indisolublemente a burguesía y fotografía, y que clara 

y concluyentemente se observa en 1871. Freund da entonces el gran paso de 

rebasar la historiografía y enfoques precedentes, pero al mismo tiempo se atiene 

a describir el vínculo fotografía-burguesía en tanto conjunto de ideas de clase, 

desechando la forma ideológica consagrada de esa relación: el control social 

ejercido por el Estado. El análisis del comportamiento del aparato estatal llevado 

a cabo en el último capítulo (“La fotografía ante los tribunales”) reconoce el 

derecho burgués como parte del mecanismo ideológico, al tiempo que la autora 

omite toda referencia a la producción de los fotógrafos comerciales y de aquellos 

que trabajaban en distintas dependencias del Estado en construcción (el ejército, 

las secciones dedicadas a la obra pública, entre otros), a la que el Estado recurrió 

para la identificación y condena de los partícipes de La Comuna. Resulta 

significativa la falta si se tiene en cuenta que la única foto en la portada de La 

Photographie en France au XIXe siècle es el conocido retrato del asesino Thiers 

tomado por Disderi.6  

 Como es sabido, el primer lustro de la década de 1930 unió en París los 

exilios de Freund y Benjamin. Éste tomó muy en cuenta la investigación de 

                                            
5 Los capítulos II y IV del libro se titulan, respectivamente, “La fotografía bajo la monarquía de 
julio (1830-1848)” y “La fotografía bajo el segundo imperio (1851-1870)”. Los textos de Marx son 
el referido 18 de Brumario…, La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850 y La guerra civil en 
Francia. 
6 La imagen no fue reproducida en la edición en idioma español de 1946. Cuando Freund publica 
Photographie et société en 1974, dedica un brevísmo párrafo a La Comuna, mencionando que 
“fue la primera vez en la historia que la fotografía sirvió como confidente de la policía” (Freund, 
1993, p. 97). 
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Freund en varios de sus escritos; en particular, muchas son las menciones en el 

inconcluso Libro de los pasajes. En su reseña del libro de Freund aparecida en 

1938, Benjamin valora lo antes dicho sobre el fisionotrazo como “un buen 

ejemplo de cómo se pueden hacer socialmente reveladores los hechos técnicos” 

y, en lo relativo al carácter artístico de la fotografía, “la autora ha sabido ver lo 

decisivo”, esto es, “la pretensión de que la fotografía es un arte es 

contemporánea de su aparición como mercancía”. Si bien el libro de Freund 

“sintoniza con la dialéctica marxista”, Benjamin propone discutirlo para 

fortalecerlo, y tal crítica, justamente, va dirigida en el sentido de que no está mal 

relacionar la obra de arte con la estructura social, sino creer que esta última 

“aparece de una vez por todas bajo el mismo aspecto”, entendiendo que, en 

parte, Freund se ha dejado seducir por reconstruir una historia de significados a 

partir los efectos (Benjamin, 2004, pp. 87-89). Con el pensador alemán se 

cuelan, además, cuestionamientos – que exceden a Freund y llegan a Plejanov 

– que apuntan a la relación de la obra y el genio – mejor dicho: lo que la tradición 

idealista ha designado con ese término – de un autor con su tiempo, y que de 

alguna manera es lo que ha llevado a él mismo a la reescritura sobre la poesía 

de Baudelaire.   

 Pero hay otra arista para analizar los lazos entre marxismo-ideología-

fotografía en Gisèle Freund, y es aquella que la sitúa como fotógrafa y estudiante 

de sociología en la Alemania de Weimar primero y durante los años del Frente 

Popular en Francia después. Nacida en una familia coleccionista de arte, con la 

Leica regalada por sus padres Freund trabaja como fotoperiodista, siendo uno 

de sus últimos reportajes antes del exilio en París el que realiza sobre la 

movilización antifascista del 1 de mayo de 1932 en Frankfurt, imágenes que 

llamativamente recién fueron expuestas en 1995. En Photographie et société, la 

autora sitúa en los últimos años veinte y primeros treinta del siglo pasado el 

nacimiento del fotoperiodismo moderno, “que es alemán”, hilvanando la historia 

personal de algunos de sus protagonistas con el entramado editorial de la época. 

En ese contexto resulta llamativa la omisión del enorme aporte que significó a la 

praxis fotográfica del comunismo alemán. Citar a John Heartfield y sus 

fotomontajes sólo en un capítulo dedicado a la fotografía como expresión 

artística y no hacer mención al movimiento de la fotografía obrera alemán es 
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negar la lucha de clases en el terreno 

de la imagen fotográfica. Desde 

mediados de la década de 1920 y hasta 

la última resistencia al nazismo, la 

fotografía obrera alemana irradió a los 

demás países europeos ricos, 

profundos y originales debates: ¿cómo 

y quién debe fotografiar al proletariado? 

¿éste debe autorrepresentarse del 

mismo modo que lo hace la burguesía? 

¿sería eficaz hacerlo de otra forma, 

cuando se está disputando un público 

lector formado en la cultura visual 

burguesa más desarrollada? La 

exclusión por Freund de estas 

cuestiones y de toda cita a los 

reportajes fotográficos y fotomontajes de contrapropaganda (que tienen a 

Heartfield como articulador y productor central) dentro de una red de medios 

gráficos de izquierda que producían ideología proletaria enfrentando al nazismo 

es, cuanto menos, llamativa. Tampoco hay alusión7 a la participación de 

destacados fotógrafos y fotógrafas que en 1935 expusieron en Paris nucleados 

en la Association des écrivains et artistes révolutionnaires: Brassai, Cartier 

Bresson, Chim (Seymour), el mismo Heartfield, Germaine Krull, André Kertész, 

Eli Lotar y Man Ray, varios de los cuales son recuperados y bien ponderados por 

la autora en su faz artística o fotoperiodística. Inmersa en un contexto de lucha 

política e ideológica sumamente intensos y a casi cuarenta años de distancia de 

su primer libro, Gisèle Freund escribió la historia fotográfica del siglo XX en 

sintonía a la del siglo XIX: al paso de la burguesía.  

 

                                            
7 Tanto aquí como en lo relativo a la fotografía obrera alemana nos estamos refiriendo al 
tratamiento que hace Freund en Photographie et société. 

Foto 1: Gisèle Freund en su época de 
estudiante en Frankfurt. 
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Foto 2: Manifestación del 1 de mayo de 1932 en Frankfurt. Fotografía de Gisèle Freund. 

 

Foto 3: Portada de la edición original de La Photographie en France au XIXe siècle, La Maison 

des amis des libres - Adrienne Monnier, París, 1936. 
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Foto 4: Walter Benjamin fotografiado por Gisèle Freund en la Biblioteca Nacional, París, 1937. 

      

  
Foto 5: Retrato de Walter 

Benjamin tomado por Gisèle 
Freund en 1938. 

Foto 6: Gisèle Freund, autorretrato (s/f) 
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A PROPÓSITO E A PARTIR DE A CÂMARA CLARA DE ROLAND BARTHES 

A FOTOGRAFIA CONTRA O CINEMA 

(a questão do olhar analítico, ou como o fotográfico se faz livro) 

Philippe Dubois1  

Tradução de Érico Monteiro Elias 

 

Resumo 

O artigo busca abordar o livro de Roland Barthes sob um ângulo bastante 

particular: não se trata de re-dizer sob quais aspectos é uma obra clássica e 

fundadora "sobre a fotografia", mas de mostrar que há também uma outra face, 

menos conhecida, na qual se mostra um livro "contra o cinema" - um não existe 

sem o outro. Para demonstrar esse posicionamento, baseado também em em 

textos publicados por Barthes sobre o cinema, apontaremos a importância para 

ele do gesto analítico do "congelamento da imagem", na medida em que esse 

ato "abre" e "escava" uma imagem, que se torna disponível ao olhar, permitindo 

que ele extraia dela diversas camadas de significações. O fotográfico para 

Barthes se faz livro.  

 

                                            

1 Philippe Dubois é professor na Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ministrou aulas em várias 

universidades brasileiras e estrangeiras. Teórico das imagens e das formas visuais, escreveu 

obras sobre a fotografia (como O ato fotográfico, em 1990, traduzido em diversas línguas), sobre 

o cinema e o vídeo (Cinema, vídeo, Godard, em 2004, e La question vidéo. Entre cinéma et art 

contemporain, em 2011). Foi curador de diversas exposições (como Movimentos Improváveis. O 

Efeito Cinema na Arte Contemporânea, no CCBB do Rio de Janeiro em 2003). Orienta pesquisas 

no LIRA (Laboratoire International des Recherches en Arts), na Université Sorbonne Nouvelle 

Paris 3. 
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Abstract 

 The article seeks to approach Roland Barthes's book from a very particular 

angle: it is not a question of re-telling under what aspects is a classic and 

foundational work "on photography", but of showing that there is also another, in 

which one shows a book "against the cinema" - one does not exist without the 

other. In order to demonstrate this position, also based on Barthes' published 

texts on cinema, we will point out the importance to him of the analytic gesture of 

the "freezing of the image", insofar as this act "opens" and "digs" an image, which 

makes it available to the eye, allowing it to draw from it several layers of 

meanings. The photographic for Barthes becomes a book. 
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 Não vou partir aqui de um “livro de fotógrafo” (ademais, o que isso quer 

dizer exatamente, “livro de fotógrafo”? – seria necessário um dia se dedicar a 

essa tarefa problemática de o definir, tantos são os exemplos indexados sob 

esse rótulo, infinitamente variáveis sob todos os aspectos), nem mesmo de um 

“livro de fotografia” (é uma categoria ainda mais complicada de delimitar que a 

primeira), mas tratarei de um livro sobre a fotografia. E mesmo do livro (por 

excelência) sobre a fotografia, do livro que, há quase quarenta anos, literalmente 

a instituiu como autêntico objeto teórico. Como todos sabem, A câmara clara, 

livro de Roland Barthes, publicado originalmente na França em 1980, foi um ato 

fundador de todo esse movimento profundo e intenso de teorização da fotografia 

que ocupou massivamente toda a década de 1980 – de Roland Barthes a 

Rosalind Krauss, passando por Susan Sontag, Philippe Dubois, Henri Van Lier, 
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Jean Marie Schaefer etc.2 O livro de Barthes tornou-se um livro seminal – tanto 

quanto um livro testamental, pois precedeu em pouco a morte acidental de seu 

autor. Uma carga mortífera pesa sobre esse livro (da mesma forma sobre seu 

conteúdo). Minha intenção aqui não é propriamente a de retornar ao texto literal 

de Barthes, às ideias que ele desenvolve na obra, aos conceitos que ele instaura, 

à sua construção geral, às suas análises de imagens, aos problemas 

relacionados à sua postura, à sua filosofia, seus humores e gostos. Tudo isso já 

foi feito, abundantemente, para o bem e para o mal, em muitos países e línguas. 

Seria inútil retraçar qualquer desses caminhos, ainda que sob uma perspectiva 

inovadora. 

 Eu gostaria sobretudo de tomar esse livro muito (deveras?) conhecido a 

partir de uma questão particular, singular mesmo: por que esse livro “sobre a 

fotografia” foi publicado, em primeiro lugar, em uma coleção de livros “sobre o 

cinema” (dirigida pelos célebres Cahiers du Cinéma)? Abrir essa coleção, que se 

pretendia de prestígio, com um livro sobre a fotografia escrito por esse grande e 

célebre intelectual que era à altura Roland Barthes, trata-se de um acaso? Um 

gesto acidental? Um erro (de “casting”)? Um desvio? Uma provocação 

(deliberada)? Isso diz alguma coisa (em Barthes)? O que está em questão, qual 

é o problema, a falha, a fenda que revela esse distanciamento, de toda forma 

surpreendente? Para tentar responder a esse questionamento, seria necessário 

recorrer, além de A câmara clara, a alguns outros escritos de Barthes, tanto 

                                            
2 A título de demarcação, de valor puramente indicativo, simplesmente para dar uma pequena 
ideia dessa efervescência teórica em torno da fotografia nos anos 1980, de que a obra de Barthes 
é o ponto de partida, indico a seguir algumas referências dentre as principais publicações na 
França tratando todas da questão: “O que é a fotografia?”. Podemos citar, por exemplo, e por 
ordem cronológica, a criação da revista Les Cahiers de la Photographie, em 1981, por Claude 
Nori, Gilles Mora e Bernard Plossu; o livro (traduzido do italiano) de Franco Vaccari, La 
photographie et l’inconscient technologique, em 1981; o livro, importante por seu engajamento 
crítico, de Susan Sontag, Sur la photographie, lançado em 1982 (tradução de On Photography 
publicado em 1977); o do escritor e fotógrafo Denis Roche, La Disparition des lucioles, em 1982 ; 
minha própria obra, L’Acte photographique, que aparece em sua primeira versão em 1982; 
aquela, mais pop, de Henri Van Lier, Philosophie de la photographie, em 1983; a obra do curador 
da Biblioteca Nacional Francesa, Jean-Claude Lemagny, La Photographie créative, em 1984; a 
de Gaston Fernandez Carrera, La Photographie, le néant: digressions autour d’une mort 
occidentale, em 1985; em 1986, André Rouillé cria a revista La Recherche Photographique; em 
1987, é Jean-Marie Schaeffer quem publica L’image précaire, o livro sem dúvida mais rigoroso e 
afiado dessa época, ainda que um pouco austero; e, enfim, a grande crítica de arte americana 
Rosalind Krauss publica diretamente em francês (não haveria uma edição americana) seu livro 
dito “essencial”, Le Photographique. Pour une théorie des écarts, em 1990. Essa obra vem de 
certa maneira, dez anos após o livro seminal de Barthes, fechar o ciclo e completar essa década 
hiperprodutiva de pensamentos teóricos sobre a fotografia. 
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sobre a fotografia como sobre o cinema, que me ajudarão a esclarecer essa 

relação muito singular que Barthes mantinha com a tensão entre a fotografia e o 

cinema, pois é lá que, penso eu, reside o nó desse paradoxo: jogar um(a) contra 

o outro. 

 Seria inútil retornar aqui ao discurso teórico de Barthes sobre a fotografia 

(do primeiro artigo publicado na revista Communications em 1961, “A mensagem 

fotográfica”,3 até a obra final, A câmara clara, em 1980).4 Não há ali nada além 

de coisas fartamente conhecidas e comentadas.5 Na verdade, essa fixação por 

tais textos fotográficos (e sobretudo A câmara clara) acaba para mim literalmente 

por sobrepor-se [faire écran]6 a algo que eu vou tentar descrever e que indica 

que esse texto, esse livro, não é somente um “livro sobre a fotografia”, mas 

também e claramente, um “livro contra o cinema”. Não ver nele nada além de 

“um livro sobre a fotografia” acaba por esconder sua outra face e, 

consequentemente, por bloquear avanços no domínio da teoria da fotografia, 

não percebendo o que isso implica a contragolpe no campo das teorias do 

cinema. Eu gostaria de demonstrar aqui que, se somos capazes de olhar A 

câmara clara como um livro “contra o cinema”, descobrimos então, nas filigranas 

de certa forma, uma dialética, uma tensão, absolutamente fundamental na 

relação cruzada entre foto e cinema, ou melhor ainda: no fundamento mesmo da 

abordagem teórica, tanto do cinema como da fotografia. 

 Com efeito, muito menos se interrogou (e Barthes, ele mesmo, em 

primeiro lugar) sobre sua relação com o cinema. Ora, nós veremos que um não 

existe sem o outro. Em matéria de cinema, sabe-se de fato, em vista de algumas 

                                            
3 BARTHES, Roland. “Le Message photographique”. Communications, n. 1, Paris, Seuil, 1961. 

4 BARTHES, Roland. La Chambre claire. Note sur la photographie. Paris: Cahiers du Cinéma, 
Gallimard, Seuil, 1980. 

5 Para citar apenas uma obra coletiva, remeto às atas do colóquio Roland Barthes, une Aventure 
avec la Photographie  (1990), dirigidas por André Rouillé e reunidas em La Recherche 
Photographique, n. 12, junho 1992 (textos de André Rouille, Michel Bouvard, Jean Claude 
Bonnet, Chantal Thomas, Louis-Jean Calvet, Jacques Leenhardt, Louisa Taouk, François Wahl, 
Philippe Le Roux, Daniel Grojnowski, Patrizia Lombardo, Françoise Gaillard, Jacques Aumont, 
Philippe Dubois, Antoine Compagnon, Philippe Roger, Bernard Comment). 

6 A expressão utilizada pelo autor em francês, “faire écran”, em itálico no original, não tem 
correspondente imediato em português. Na expressão, o autor faz uma alusão ao cinema, já que 
a palavra “écran” designa, entre outros significados, a tela de cinema ou tela sobre a qual o filme 
de cinema é projetado [Nota do Tradutor].  
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tentativas suas de aproximação, depois dos primeiros artigos publicados em 

1960 na Revue Internationale de Filmologie,7 até as contribuições mais tardias 

como o artigo “Saindo do cinema”,8 que, no oposto do que ocorria com a 

fotografia, a relação de Barthes com o cinema nunca deixou de ser problemática, 

incerta, flutuante, feita de distância e desconfiança, às vezes até mesmo de 

rejeição e de exterioridade explícita. No início de A câmara clara, esse livro que 

inaugurava então uma coleção ambiciosa de livros sobre o cinema (publicada 

pelos Cahiers du Cinéma), ele mesmo aponta, não sem provocação, somente 

ter escolhido a fotografia “contra o cinema” (BARTHES, 1980, p. 13). O que há 

de errado com o cinema? Na verdade, o que Barthes deplora nas imagens 

móveis é sua predeterminação temporal:  o cinema é para ele marcado por uma 

ditadura do tempo e da velocidade imposta, que impede o pensamento de “tomá-

lo”, que carrega inexoravelmente o espectador e, com ele, seus sentidos, seus 

afetos, seu pensamento, em um fluxo ininterrupto, não deixando nenhuma 

liberdade de ação sobre a imagem, contra o qual não há resistência possível que 

autorizaria “tomar em mãos” o objeto do olhar e de nele se investir. Para Barthes, 

o problema do cinema é que o espectador não é nele tanto um Sujeito (no sentido 

forte, soberano, do termo), mas alguém que está assujeitado ao fluxo visual. 

Desde logo, por conta da “falta de corpo” dessas imagens que passam sem 

cessar, o cinema não seria uma questão de olhar (um olhar que explora), mas 

somente de ilusão (um olhar que escorrega). 

 Mais exatamente, o único meio para ele de afrontar o cinema é 

precisamente dotar-se de uma arma que o autoriza a romper essa velocidade 

imposta pela projeção. Essa arma, é claro, consiste no congelamento da 

imagem, a interrupção deliberada do fluxo, sua fixação escandalosa em um único 

fragmento de tempo. Gesto extremo e atentatório (já que o filme de cinema não 

existe senão por conta e dentro do movimento) que nega o cinema em sua 

                                            
7 BARTHES, Roland. “Le problème de la signification au cinéma”. Revue Internationale de 
Filmologie, tome X, n. 32-33, jan.-jun. 1960; “La recherche des unités traumatiques dans 
l’information visuelle”. Revue Internationale de Filmologie, tome X, n. 34, jul.-set. 1960. Esses 
artigos não foram republicados posteriormente nos diversos volumes póstumos de textos de 
Barthes. Conferir também, publicadas um pouco mais tarde, as entrevistas com Barthes sobre o 
cinema nos Cahiers du Cinéma, n. 147, set. 1963 (com Michel Delahaye e Jacques Rivette), ou 
em Image et Son, n. 175, jul. 1964 (com Philippe Pilard e Michel Tardy). 

8 BARTHES, Roland. “En sortant du cinéma”. Communications, n. 23 (Cinéma et Psychanalyse). 
Paris, Seuil, 1975. 
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especificidade. Mas também, e isso é essencial aos olhos do autor de 

Fragmentos de um discurso amoroso, trata-se de gesto que abre de chofre o 

corpo de uma imagem, até então inacessível, a um olhar “real”, analítico, em 

profundidade, um olhar vertical, às vezes até mesmo abissal, que, desta vez, 

porque ele tem enfim um objeto, pode tomar todo seu tempo (o tempo do olhar, 

não mais das imagens que se enfileiram e desfilam).9 Esse olhar “congelado” 

dispõe de um objeto efetivo, concreto, “palpável”, de um corpo que está lá, à 

espera, disponível, que se oferece à observação, ao escrutínio, ao enfronhar 

livre do sujeito observador. O congelamento da imagem abre a questão do 

fotograma, questão, sabemos nós, eminentemente paradoxal. Pois o fotograma 

materialmente é a única imagem concreta do filme, mas ao mesmo tempo ele se 

mantém sempre invisível enquanto tal para o espectador normal ao longo da 

visão na tela do cinema. Percepção do filme na projeção e olhar “fotogramático” 

(sobre o fotograma) são excludentes entre si. Existem aí como que dois 

universos da imagem que não têm quase nada em comum, senão justamente 

um ponto: o ponto fotogramático. É esse único ponto que interessa Barthes no 

cinema, porque ele é da ordem do fotográfico, pois ele é o ponto de intersecção 

entre duas dimensões. Ele é a única parte de corpo (fotográfico) dentro da 

imaterialidade geral da imagem cinematográfica. 

 O artigo que Barthes publica em 1970 (nos Cahiers du Cinéma 

justamente), sobre “O terceiro sentido – notas de investigação sobre alguns 

fotogramas de Eisenstein”,10 constitui nesse sentido um texto absolutamente 

central e exemplar. A única relação com o cinema que Barthes observa ali é justo 

aquela do olhar fotográfico. É uma escolha radical através da qual ele nos faz 

compreender que, diante de um filme, somente a imagem “corporificada”, quer 

                                            
9 Mesmo nesses textos e entrevistas do início dos anos 1960, citados acima, Barthes só tinha 
olhos ainda para o gesto de decupagem analítica, para a pesquisa “estrutural” das unidades – e 
isso somente se estivesse alinhado a propósitos ainda muito programáticos: “Tratava-se de, 
aplicando o método estruturalista, isolar os elementos fílmicos, ver como eles são compostos, a 
quais significados eles correspondem em tais ou tais casos e, fazendo-os variar, ver em qual 
momento a variação do significante acarreta uma variação do significado. Teríamos assim 
verdadeiramente isolado no filme as unidades linguísticas, a partir das quais poderíamos então 
construir as ‘classes’, os sistemas, as declinações” (“Entrevista com Michel Delahaye e Jacques 
Rivette”, em Cahiers du Cinéma, n. 147, p. 22, set. 1963). 

10 BARTHES, Roland. “Le troisième sens. Notes de recherche sur quelques photogrammes de S. 
M. Eisenstein”. Cahiers du Cinéma, n. 222, 1970; republicado na obra póstuma de Barthes, 
L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris: Seuil, 1992, pp. 43-61. 
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dizer, material e parada, analisável como um objeto amável enquanto fetiche, 

somente o fotograma então, pode ser para ele o lugar de um investimento crítico. 

Um investimento do Sujeito, que permite escapar à submissão temporal da 

projeção, à ‘horizontalidade” devoradora induzida pelo encadeamento dos 

frames, em prol de um mergulho na temporalidade congelada e eternizada, de 

uma imersão analítica “vertical” que não tem nada a ver com a visão primeira 

superficial, uma vez que ela autoriza o observador a entregar-se à sua pulsão 

escópica segundo sua vontade, até nela perder-se se assim desejar (no terceiro 

sentido, o “obtuso”), ou, ao mesmo tempo, até perder suas certezas estáveis e 

estudadas (o sentido “óbvio”). Studium e punctum já estão bem aí. 

 A questão é propriamente a de uma postura metodológica (metateórica): 

permitir o desenvolvimento de uma apreensão vertical do mundo que se extrai 

do tempo que tudo carrega, mas que vá também para além das aparências 

estáticas, que mergulhe sob a pura superfície (a platitude literal da fotografia), a 

fim de dotá-la de uma verdadeira espessura, física e psíquica, semântica e 

pragmática, objetiva e subjetiva, ou seja, que favoreça finalmente a instauração 

de uma verdadeira posição de sujeito conectado a seu objeto (neste caso, o 

corpo fotogramático), como um trauma a seu sintoma ou um desejo a seu 

fantasma. Essas imagens congeladas (os fotogramas de Eisenstein) não são lá 

grande coisa (em relação ao filme, eles são quase nada), e ao mesmo tempo, 

sob o olhar de Barthes, elas são quase tudo. À medida que passam por um 

escrutínio, as imagens congeladas se transformam de certa maneira em livros, 

álbuns, que podemos folhear, passando de uma camada de sentido a outra, que 

terminamos por fazer inacreditavelmente consistir em termos de produção de 

sentidos ou de afetos (é comum que estes tenham ainda a ver com o filme em 

si). Sob a imagem aparente, existem normalmente muitas outras, observáveis 

por um movimento do olhar, um “raspar” de olhos, em filigrana, que faz saltar à 

superfície como em um palimpsesto produzido pela análise. O fotograma como 

Wunderblock [bloco mágico].11 Nesse sentido, poderíamos dizer que o fotograma 

(tal como o vê Barthes em seu olhar vertical) é “a fotografia”, o que significa que 

                                            
11 O autor usa aqui o termo em alemão no original, fazendo referência a seu uso na obra de 
Sigmund Freud. Sobre a relação entre a fotografia e o Wunderblock, segundo Dubois, conferir o 
último item do capítulo 8 do livro O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993, 
pp. 326-332 [Nota do Tradutor].  
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ele é em si mesmo (e virtualmente) todo um livro, um verdadeiro “livro de 

fotografia(s)”.        

 Trata-se assim, fundamentalmente, de um trabalho do olhar. Um trabalho 

que Barthes só concebe com total liberdade do observador que tem necessidade 

de um objeto a ser investido, a ser trespassado. Um objeto congelado pela 

retirada do fluxo (imóvel no eixo horizontal), mas animado por uma leitura em 

profundidade (colocado em movimento no eixo vertical). Diante de uma imagem-

corpo bem posta à sua disposição, o observador é o único a gerir sua relação 

com ela. O movimento é abstrato e parte dele. É ele que dispõe de todo o seu 

tempo, de seu saber, de seus afetos. É ele quem deve enfronhar-se nesse lapso 

de tempo retirado do fluxo inexorável do filme, é ele quem deve animar “desde o 

interior” essa imagem retirada, é ele quem deve fazer o seu caminho até onde 

lhe parecer bom. É a esse preço que o observador pode existir como Sujeito. O 

preço por ser, por “se manter” – ou para desaparecer – diante da imagem.12 

 É importante ressaltar que tal postura de “congelamento do olhar” e de 

“movimento em profundidade”, se ela parece bem definir a relação de Barthes 

com o cinema, vale também para outros domínios, por vezes bem distanciados 

da foto e do cinema, até mesmo do mundo das imagens em geral. Eu diria 

mesmo que se pode encontrar essa disposição em todos os casos em que 

Barthes se interessou por aquilo que podemos chamar de “fenômenos 

extensivos”: não somente o filme mas também o texto literário (o romance, o 

conto), ou ainda fenômenos sociais (a moda, certos aspectos gerais da cultura 

popular). Pensemos em S/Z,13 nesse livro de análise “em camadas” da novela 

Sarrasine, de Balzac, e seus “lexos” que são como congelamentos de textos no 

corpo dos quais o autor se enfia para distinguir de hipotéticos códigos de sentido. 

Pensemos nas antigas Mitologias14 (a primeira parte), cujo princípio de 

funcionamento é bem, em todos os sentidos do termo, aquele do clichê 

(pequenas vistas instantâneas sobre a sociedade contemporânea e seus 

                                            
12 Vide livro de Georges Didi-Huberman, Devant l’image. Paris: Minuit, 1990. Coll. Critique. 

13 BARTHES, Roland. S/Z. Paris: Seuil, 1970. 

14 BARTHES, Roland. Mythologies. Paris: Seuil, 1957. 



STUDIUM 41 42 

estereótipos, de “golpe em golpe”, ou seja, de corte em corte).15 Pensemos em 

sua predileção assumida pelo haï-ku, esse breve cintilar de pensamento e de 

escrita cortante e definitivo como uma foto instantânea; ou ainda em sua 

obsessão por aquilo que ele chamava “o detalhe”; ou enfim, evidentemente, no 

uso generalizado do fragmento que invadiu completamente seu universo (“Seu 

primeiro texto ou quase isso – 1942 – já é feito de fragmentos”, diz ele mesmo 

no artigo “Fragmentos” do livro Roland Barthes par Roland Barthes – Barthes, 

1975, p. 97).16 Tantas variantes da mesma postura fundamental de um Barthes 

que lança sobre todas as coisas um olhar analítico “vertical”, em que vemos que 

não se trata somente – longe disso – de uma relação com a fotografia (mesmo 

“contra o cinema”, “todo contra”), mas de uma relação bem mais geral e 

essencial, de Sujeito a Objeto. Uma relação que encontra o seu operador (sua 

arma) no congelamento (concebido como retirada) e na fixação (concebida como 

mergulho – em sua pluralidade de sentidos). Para resumir, um gesto 

epistemológico fundamental – em que, poderíamos dizer, o fotográfico se faz 

livro.  

  

  

  

                                            
15 O autor faz um jogo com as expressões “coup par coup” e “coupe par coupe”, cuja tradução 
para o português não permite captar a sutileza do texto. No original, o trecho entre parênteses é 
escrito assim: “(petites vues instantanées sur la société contemporaine et ses stéréotypes, du 
‘coup par coup’ qui est du coupe par coupe)”.  

16 BARTHES, Roland. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris: Seuil, 1975. Coll. Ecrivains de 
Toujours. 



STUDIUM 41 43 

Referências Bibliográficas 

 

BARTHES, Roland. “En sortant du cinéma”. Communications, n. 23 (Cinéma et 

Psychanalyse). Paris, Seuil, 1975. 

BARTHES, Roland. “Entrevista com Michel Delahaye e Jacques Rivette”. 

Cahiers du Cinéma, n. 147, p. 22, set. 1963. 

BARTHES, Roland. “Entrevista com Philippe Pilard e Michel Tardy”. Image et 

Son, n. 175, jul. 1964. 

BARTHES, Roland. La chambre claire. Note sur la photographie. Paris: Cahiers 

du Cinéma; Gallimard; Seuil, 1980. Trad. bras.: A câmara clara: notas sobre a 

fotografia. 7 ed. Tradução de Julio Castanon Guimaraes Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2018. Coleção Clássicos de Ouro. 

BARTHES, Roland. “La recherche des unités traumatiques dans l’information 

visuelle”. Revue Internationale de Filmologie, tome X, n. 34, jul.-set. 1960.  

BARTHES, Roland. “Le message photographique”. Communications, n. 1, Paris, 

Seuil, 1961. 

BARTHES, Roland. “Le problème de la signification au cinéma”. Revue 

Internationale de Filmologie, tome X, n. 32-33, jan.-jun. 1960.  

BARTHES, Roland. “Le troisième sens. Notes de recherche sur quelques 

photogrammes de S. M. Eisenstein”. Cahiers du Cinéma, n. 222, 1970; 

republicado na obra póstuma de Barthes, L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III. 

Paris: Seuil, 1992, pp. 43-61. Trad. bras.: O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. 

Tradução de Léa Novaes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 

BARTHES, Roland. Mythologies. Paris: Seuil, 1957. Trad. bras.: Mitologias. 7 ed. Tradução de 

Rita Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: Difel, 

2013. 



STUDIUM 41 44 

BARTHES, Roland. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris: Seuil, 1975. Coll. 

Ecrivains de Toujours. Trad. bras.: Roland Barthes por Roland Barthes. 

Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação Liberdade, 2003. 

BARTHES, Roland. S/Z. Paris: Seuil, 1970. Trad. bras.: S/Z. Tradução de Léa 

Novaes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 

CARRERA, Gaston Fernandez. La Photographie, le néant: digressions autour 
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LISBOA, CIDADE TRISTE E ALEGRE, DE VICTOR PALLA & COSTA 

MARTINS1 

Tereza Siza2 

 

Resumo 

Lisboa, cidade triste e alegre, publicado em fascículos em 1958/59, é um 

caso ímpar na produção fotográfica e editorial portuguesa do seu tempo. O texto 

procura enquadrá-lo na produção nacional e internacional e ressalta o seu 

carácter inovador. Os autores, Victor Palla (1922-2006) e Manuel Costa Martins 

(1922-1996), ambos arquitectos, fotografaram a cidade durante três anos e 

desenvolveram o  conceito, a estrutura e o grafismo da obra, - a que chamaram 

“poema gráfico” -   assumindo a autoria comum de todas as fotografias.  Palla & 

Costa Martins criam uma nova estética urbana, reforçando o papel do sujeito 

operador, ligando as imagens fotográficas à cultura e interesses do sujeito – à 

literatura, ao desenho, ao design, ao cinema. Como a fotografia, a cidade é um 

conjunto de situações, de atmosferas, de vivências: tão estilhaçada como as 

imagens que se tiram dela. 

 

                                            
1 Este texto foi publicado originalmente na obra Lisboa, cidade triste e alegre: Arquitectura de um 
livro (Ed. Museu de Lisboa/Egeac, 2018, ISBN 978-989-8167-74-3), acompanhando a exposição 
homônima (Museu de Lisboa, 13 de abril a 16 de setembro 2018). 

2 Tereza Siza é fotógrafa e autora de textos sobre história, crítica e teoria da fotografia. Licenciada 
em Filosofia; atividades didáticas entre 1970 - 1989. Diretora-adjunta e comissária de exposições 
dos Encontros de Fotografia de Coimbra de 1991 a 1996. Coordenadora do grupo de trabalho 
nomeado pelo Ministro da Cultura para análise da situação da fotografia em Portugal (março de 
1996), que deu origem ao CPF - Centro Português de Fotografia em 1997 e diretora do CPF até 
maio de 2007. Orientadora de Workshops de fotografia, curadora independente de projetos 
fotográficos e de exposições de fotografia. Apresentadora de palestras e participante em 
seminários, encontros e júris de fotografia, em Portugal e no estrangeiro. 

 

http://www.museudelisboa.pt/exposicoes-actividades/detalhe/news/exposicao-lisboa-cidade-triste-e-alegre-arquitetura-de-um-livro.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=Event&tx_news_pi1%5Baction%5D=eventDetail&cHash=6209445b9056dbed6043990cb073717b
http://www.museudelisboa.pt/exposicoes-actividades/detalhe/news/exposicao-lisboa-cidade-triste-e-alegre-arquitetura-de-um-livro.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=Event&tx_news_pi1%5Baction%5D=eventDetail&cHash=6209445b9056dbed6043990cb073717b
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Abstract 

 Lisboa, cidade triste e alegre, published in fascists in 1958/59, is a unique 

case in Portuguese photographic and publishing production of its time. The text 

seeks to fit it into national and international production and underscores its 

innovative character. The authors, Victor Palla (1922-2006) and Manuel Costa 

Martins (1922-1996), both architects, photographed the city for three years and 

developed the concept, structure and graphics of the work - what they called a 

"graphic poem" - assuming the common authorship of all the photographs. Palla 

& Costa Martins create a new urban aesthetic, reinforcing the role of the subject 

operator, linking the photographic images to the culture and interests of the 

subject - to literature, design, design, cinema. Like photography, the city is a set 

of situations, atmospheres, experiences: as shattered as the images taken from 

it. 
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Imagem 1 

 Senti sempre este livro, em que a fotografia é o fio condutor de um projeto 

integral sobre Lisboa dos finais de 1950, como “o livro” do que podemos chamar 

a filosofia fotográfica contemporânea. O modelo de fotografias sobre uma 

cidade, uma capital ou uma vivência nacional tornou-se comum desde os anos 

1930 do Modernismo, aquela corrente inicial que fugia ao módulo apropriado 

pelas ditaduras: a mentalidade modernista, matriz de tantos “ismos”, era uma 

sentida contestação de sobrevivência, dos que, com espanto, escaparam à 

Grande Guerra e à gripe espanhola e, recriminando o absurdo da guerra, do 

aparelho militar, da intrincada e passiva burocracia, reclamavam o novo saber 

viver do homem comum. Justificava a mudança dos tempos pela tecnologia, 

nomeadamente aquela que usufruía os eletrodomésticos, o cinema de bairro, o 

rádio, os meios de transporte. Elegia como seus a convivialidade dos cafés, os 

coloridos mercados semanais, as sessões de Norman Lloyd e Charlot, os bailes 
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urbanos com charamela ou acordeão ou a novíssima canção urbana que 

acabara de ser criada. Em tempo de eleição de Frentes Populares, Henri 

Lefebvre começara a estudar a vida comum desse homem comum com que 

definirá a Sociologia do Cotidiano. 

 Ainda longe do império do Humanismo Fotográfico há, pois, uma nova 

sensibilidade que muito tem a ver com os artistas e fotógrafos de Leste, 

desenraizados do Império turco aniquilado: Brassaï era da Transilvânia, e Izis 

era lituano. É com um olhar distanciado mas atento, entre o interior e o exterior, 

– o olhar fotográfico – que eles mostram essas capitais que os acolhem como 

suas, e que modelos fotográficos de grandes cidades começam a surgir nos anos 

1930, Paris de Nuit, de Brassaï, em 1933, a Paris de descoberta americana, 

fotografada por Atget (1930), London by Night, de Bill Brandt (1938). Menos 

poéticas e devedoras do realismo americano (Naked City, de Wegee), durante a 

guerra e no após Segunda Grande Guerra, quando a nação americana, 

fortemente credora da Europa devastada, traz os seus fotógrafos à Europa, o 

modelo das cidades mantém-se, New York de Willian Klein (1955) e Rome: the 

City and Its People, (1958), Un paese, de Paul Strand (1955), Praha 

Panoramasticka de Sudek (1959), Tokyo, ou Moscow, William Klein (1964), 

versões ainda de Van der Elsken, Kertesz e, naturalmente, no conceito imediato, 

Lisboa, cidade triste e alegre.  

 Mas o título já nos encaminha para novos conceitos. Retirado de Álvaro 

de Campos, logo nos aponta para uma cultura: Lisboa irá ser vista como tangível, 

pela fotografia direta, mas também no seu intangível, pelo que é secreto, pelo 

que oculta. E, ainda, pelo que deve estar ou deixar intuir no ato fotográfico e na 

consciência do fotógrafo. E é isso que nos é mostrado pelos autores: 

Temos insistido em que o ofício do fotógrafo se deve afastar do obter 
“bonitas” provas isoladas, pequenos quadros de cavalete 
autossuficientes e válidos por si. Hoje tudo tende a separá-los desse 
esteticismo de “salon”: o novo idioma da reportagem fotográfica, as 
grandes revistas ilustradas, os livros documentais ou “Picture-sories”. 
E o simples fato de uma fotografia se destinar a ser incluída num 
conjunto, gravada, impressa, vista por milhares de leitores, tem por 
força de originar caraterísticas especiais, determinar uma estética, 
talvez até uma filosofia. 

[…] Não fugimos ao experimental neste livro […] Mas as nossas 
experiências […] baseiam-se quase todas na razão funcional de que 
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considerar cada uma as nossas provas isoladamente seria quase tão 
grave […] como analisar um a um os pequenos retângulos da película 
duma fita de cinema ou como ler um único verso dum soneto. 

[…] Do fluxo do livro, do decorrer do seu tema, derivam experiências 
de escolha, de ritmos, de cortes e enquadramentos, de repetições e 
“rimas”, de cores e valores. […] E cortamos invertemos, aclaramos, 
ampliamos e reduzimos ao sabor do que o livro – os poemas – a 
fotografia anterior ou a seguinte – os formatos das páginas – 

mandavam.3 

 Um livro de fotografia é, pois, um projeto global de contestação e 

mudança. Um livro sobre Lisboa e a sua gente deve conter o que se vê, mas 

também como é visto pelo fotógrafo: a cultura que está no consciente e a que 

suscita para lhe dar sentido.4 Um livro sobre uma cidade lhe dará o sentido 

histórico, muito presente num arquiteto, os seus chãos, as suas alturas, os seus 

lugares de conveniência, os paradouros, o que subjaz e se sobrepõe à sua 

gente, a sua afirmação do homem comum, o que viaja a pé, os seus gestos no 

contexto que o rodeia: o consciente e o maquinal, o que ele parece saber e o 

que o fotógrafo sabe e pelo qual é habitado. Por isso no livro surgem os poemas, 

a literatura, os desenhos e a sua concordância, dizendo, rimando. E, nas fotos, 

a distância, a variação de estilos, entre a sensibilidade e a racionalidade, pois 

dizem ser a cultura um modo de unir e de sensibilizar.5 

 E, naturalmente, o design, os tamanhos, as cores, o uso de variados 

recursos de impressão, a mútua implicância e sentido, tudo o que se destina a 

um sentido maior.6 

 A filosofia da imagem tendia então para a filosofia em moda, a 

fenomenologia, uma filosofia da consciência. É essa consciência que empresta 

vida ao que se observa, é uma intencionalidade do olhar despertada pelo que se 

                                            
3 In: Índice, nota às páginas 56 a 59. 

4 “Chama-se Lisboa mas é o retrato de homens, mulheres, crianças que nela habitam, traçado 
por dois homens que nela nasceram e habitam. Visão parcial? Evidentemente. Incompleta, 
tendenciosa? Pois claro.” In: Índice, comentário às guardas. 

5 Os autores são muito claros ao explicar o que não querem que a sua representação de Lisboa 
seja: “A presença humana que se distribui na estrutura severa desta fotografia foi a sua razão – 
não o ‘pitoresco’ do bairro antigo, por si só fácil e traiçoeiro tema a que tentamos escapar em 
todo o livro e que espreita o fotógrafo incauto atrás de cada esquina de Lisboa como uma 
tentação do demónio” (In: Índice, comentário à p. 8). 

6 “É que não há regra que não valha a pena tentar desafiar pelo menos uma vez […]. Porque a 
conclusão é sempre a mesma: o resultado é que conta.” In: Índice, comentário à p. 8. 
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recebe pelos sentidos e se entende por meio da cultura. A interdisciplinaridade 

de um arquiteto que é ainda fotógrafo faz as artes se aliarem aqui para se 

desdobrarem em descobertas e análises. Este é um livro que abre muitos 

caminhos e muitas contestações. 

 Nos anos 1950 não havia muito lugar para mudança. A década vai refletir 

as diretrizes, diretas ou aculturadas, de uma ditadura solidificada desde o apoio 

a Franco por Salazar na Guerra Civil espanhola, pelo jogo do Estado na venda 

do volfrâmio e na captação do ouro e valores judeus e nazis ao longo da Segunda 

Guerra e na criação de instituições seguras na preservação do Estado Novo. A 

Pide e a sua multidão de informadores, a Censura, o SNI, a Legião, o Estatuto 

do Trabalho Nacional, o Acto Colonial, o Tarrafal, eram a ordem das coisas. Em 

1952 Silva Cunha publicara Os problemas do Ultramar Português, alertando para 

as modernas tendências de não colonialistas e de emancipação, propondo 

soluções para preservar as colônias, que, por instigação sua, se passam a 

chamar províncias ultramarinas. Há a longa saga de Henrique Galvão: preso 

entre 1953/54, conseguindo publicar um artigo e um livro no Brasil, escritos na 

prisão, enquanto se prepara um processo que leva anos, será por isso mesmo 

condenado a dezoito anos em 1958. Doente, recusará ir a julgamento e exigirá 

um advogado (primeiro réu em Portugal a fazê-lo), que vê a pesada condenação 

baseada em suspeitas não confirmadas, sem nada poder fazer. Sabe-se como, 

internado no Hospital, Galvão acabará fugindo e, em 1961, chama a atenção 

internacional para o que se passa em Angola, com o episódio do navio Santa 

Maria. Em 1958, a campanha de Humberto Delgado e Arlindo Vicente, oposição 

ao candidato do regime, Américo Tomás, galvaniza a população, mas termina 

como se sabe. 

 Naturalmente as artes e a fotografia estão dominadas pela situação, pelo 

Regime. Expõem e publicam obras que o refletem, privilegiando fotógrafos de 

casas fotográficas de casas de encomenda do Regime, como os Novaes ou 

famosos fotógrafos de Salazar, o chefe da Pide, Rosa Casaco ou João Martins, 

que efetuava os instantâneos e as montagens do Presidente de Conselho 

agradecendo manifestações. Eram ambos bons fotógrafos humanistas e surgem 

em diversas obras publicadas, Salazar na intimidade (1954), Portugal romântico 

(1955), Açores, arquipélago mítico (1956), Lisboa e os seus arredores (1956), 
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Portugal e o mar (1957), e mesmo na edição dos Estúdios Cor, 1957, com outros 

fotógrafos não afetos ao Regime (Augusto Cabrita ou Harrington Sena), na obra 

Os pescadores, de Raul Brandão. Estes dois últimos fazem parte, em 1958, da 

obra da C.U.F. 50 Anos da CUF do Barreiro. Saíam ainda com regularidade os 

catálogos do Foto Club 6x6, do Salão de Arte e outros Salões e sindicatos. E em 

1952 realiza-se em Lisboa, na Casa Jalco, a exposição 

Azevedo/Lemos/Vespeira, acompanhada pela edição de um catálogo, 

considerado, na altura, de luxo, com 55 fotografias de F. Lemos e textos de 

Fernando Azevedo, Fernando Lemos, José Augusto França e António Pedro.  

 Em 1958 o mundo mudava, mas não atingia Portugal. Havia os não 

alinhados, Nasser tomava o poder no Egito, Dien Bien Phu, base francesa da 

Indochina, rende-se a Giap, e é assinado um armistício entre o Norte e o Sul 

indochinês, por cá via-se o primeiro James Bond, vibrava-se com os “5 violinos” 

do Sporting, Pelé admirava o mundo do futebol e espreitava-se a novíssima TV. 

Só alguns sabiam que Catarina Eufémia fora morta no Alentejo (1954) e que em 

Leopoldville Holden Roberto criara, no mesmo ano, a União das Populações do 

Norte de Angola. 

 Lisboa, cidade triste e alegre não é um livro ideológico, mas mostra a 

realidade dos tempos em Lisboa, capital do país, imbricando essa realidade nos 

testemunhos diversos que apresenta e faz com eles um todo cultural e 

sociológico. E assim, a cidade, obtida em imagens fotográficas diretas, mas 

obviamente dependentes da cultura, torna-se uma cidade ficcional. Mostra como 

na cidade e na fotografia coincidem a fugacidade, as formas difusas, os segredos 

escondidos. É mais do que fizeram os fotógrafos que parecem ter influenciado 

esta dupla de autores, mais do que William Klein, Lisette Model, Garry 

Winogrand e mesmo Robert Frank. Criam uma nova estética urbana, reforçando 

o papel do sujeito operador, ligando as imagens fotográficas à cultura e 

interesses do sujeito – à literatura, ao desenho, ao design, ao cinema. Como a 

fotografia a cidade é um conjunto de situações, de atmosferas, de vivências: 

fragmentos que podem ou não criar uma atmosfera: a cidade é tão estilhaçada 

como as imagens que se tiram dela. Não a estética trágica do após-guerra, mas 

uma realidade com hierarquias, fendas e sobreposições, irregular, inquietante ou 

selvagem. Acima de tudo secreta, desorganizada e suspensa. 



STUDIUM 41 53 

 Fotografia e cidade: uma arte de parecer, fragmentos ficcionados. Lisboa, 

cidade triste e alegre é, como pensaria Álvaro de Campos, única, neste livro. E 

este não é um livro de fotografia, apenas. É o livro. 

 

Imagem 2 

 

Imagem 3 
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TUDO EM QUE ACREDITO É INVENTADO 

Alexandre Sequeira1 

 

Resumo  

O presente artigo busca apresentar algumas considerações de ordem 

pessoal acerca do Fotolivro Retratos da Garoupa da artista visual Fernanda 

Grigolin, a partir dos conceitos de ruína em Walter Benjamin, e Auto Fabulação 

poética de Serge Doubrovsky. Interessa-nos analisar as possíveis relações entre 

a natural incompletude de uma imagem fotográfica e os conceitos supracitados 

na elaboração de uma proposição artística que relaciona imagem e memória. 

Tomamos como hipótese a certeza que são precisamente as ficções que nos 

permitem estruturar nossa experiência do real, na medida que são capazes de 

operar – paradoxalmente – por ocasião da falência da imagem fotográfica 

enquanto potência de libertação.    

 

Abstract 

 This article presents some personal considerations about the photobook 

Retratos da Garoupa created by visual artist Fernanda Grigolin, through Walter 

Benjamin’s concept of ruin, and Serge Doubrovsky’s concept of poetic self-fiction. 

Our interest is to analyze the relations between the natural incompleteness of a 

photographic image and the concepts mentioned above in the elaboration of an 

artistic proposition that relates image and memory. We hypothesize the certainty 

                                            
1 Alexandre Sequeira é professor da Faculdade de Artes Visuais da UFPA, com especialização 
em Semiótica e Artes Visuais, atualmente finalizando seu doutorado. Participou de exposições 
no Brasil e exterior podendo-se destacar “Une Certaine Amazonie” na França; Bienal 
Internacional de Fotografia de Liège/ Bélgica; “Quatro Artistas Brasileiros” Engrame/ Canadá; X 
Bienal de Havana/Cuba; Simpósio e exposição “Brush with Light”, na Universidade de Arte Mídia 
e Design de NewPort no Reino Unido; Festival Internacional de Fotografia de Pingyao/China; 
“Contemporary Brazilian Printmaking”, Internacional Printcenter of New York; “Gigante pela 
própria natureza” em Valência na Espanha; “Geração 00 – a nova fotografia brasileira; e Projeto 
Portfólio no Itaú Cultural em São Paulo/Brasil. Tem obras no acervo do Museu da UFPa/Brasil, 
Espaço Cultural Casa das 11 Janelas/Brasil; Coleção Pirelli/MASP, Museu de Arte do Rio – MAR 
e Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. 
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that it is precisely the fictions that allow us to structure our experience of the real, 

insofar as they are able to operate - paradoxically - at the time of the photographic 

image’s failure as a possibility of liberty. 
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Acordar não é de dentro.    

Acordar é ter saída. 

João Cabral de Melo Neto 

 

 Atendendo a um convite para escrever sobre algum fotolivro de meu 

interesse, considerei por bem, antes mesmo de apresentar a obra escolhida, 

refletir quanto a essa categorização que, ainda hoje, possibilita uma série de 

diferentes interpretações.  Para tanto, proponho uma aproximação com outra 

categorização (que, para alguns, é considerada como a mesma, apenas numa 

perspectiva mais abrangente e que, nesse sentido, engloba a já citada): o livro 

de artista. Em seu artigo intitulado “Livro de artista: palavra-imagem-objeto” 

(2016), Viviane Baschirotto elenca alguns momentos em que a discussão 

ganhou espaço e projeção no Brasil. Em 1982 o artista Julio Plaza (1938-2003) 

tratou do tema em seu texto “O livro como forma de arte (I)”, buscando identificar 

e nomear alguns tipos de livro de artista: o livro ilustrado, o poema-livro, o livro-

poema, o livro-objeto ou livro-obra e o livro conceitual ou livro-documento. Três 

anos após, em 1985, a exposição Tendências do Livro de Artista no Brasil, 

realizada no Centro Cultural São Paulo sob a curadoria de Annateresa Fabris e 

Cacilda Teixeira da Costa, reuniu duzentos artistas evidenciando, dado o número 

de participantes e a diversidade das proposições concebidas, certa elasticidade 

do conceito que se refletia numa ampla gama de possibilidades de entendimento. 

Como terceiro momento, Baschirotto pontua a edição comemorativa da 

exposição supracitada, desta vez acontecendo entre 2015 e 2016 e sob a 

curadoria de Amir Brito e Paulo Silveira. O interesse em revisitar o tema, numa 

mostra com o título Livro de Artista no Brasil: 30 anos depois, reforçava o quanto 

o assunto se mantinha ainda – e cada vez mais – pertinente e atual. O certo é 

que tanto a publicação de Plaza quanto as exposições (como as reflexões delas 

decorrentes) foram determinantes para uma efetiva socialização do conceito, 

fazendo com que experimentássemos a partir da década de 2000 uma 

potencialização das estratégias não apenas de produção de obras dessa 

natureza, como também de sua edição e circulação. A perspectiva 

contemporânea de circulação de conteúdo no cyber-espaço e a inequívoca 
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socialização da produção e circulação das imagens num campo virtual 

converteram-se em vetor para inúmeras novas formas de interpretação do tema. 

É natural que, diante desse novo horizonte de possibilidades, as categorias 

levantadas por Julio Plaza na década de 1980 passassem por uma natural 

revisão, dando espaço a novas formas de Livro de artista – como o fotolivro. 

Gerry Badger (que junto com o fotógrafo britânico Martin Paar assina a série de 

três volumes da publicação The Photobook: A History) pontua que um fotolivro, 

independente de lançar mão de texto ou não, estrutura seu conteúdo 

essencialmente pela imagem fotográfica. Nesse sentido, poderíamos considerar 

que, tal qual um livro de artista, um fotolivro não se apresenta como uma 

publicação que demanda uma leitura “sobre” fotografia, mas sim uma leitura “da” 

fotografia propriamente dita.  

 Em suma, poderíamos então considerar que tanto o livro de artista quanto 

o fotolivro (se é que não estaríamos, em verdade, tratando de variações de um 

mesmo conceito), para além de publicações sobre arte, podem ser 

compreendidos como um produto artístico em sua essência. É nesse sentido que 

trago aqui a indicação de uma publicação que, para além do simples juízo de 

gosto, pode contribuir para possíveis discussões em torno de proposições de 

natureza artística que se estabelecem na interface texto/imagem fotográfica. 

Acredito que a publicação que apresento como objeto de análise “parte de” e “se 

dirige a” uma imagem fotográfica específica. 

 Retratos da garoupa é um livro lançado pela editora Iara em 2010 e 

considerado pela própria autora, Fernanda Grigolin, como “uma ficção que surge 

da necessidade de criar o contato com o passado, fazer presente a história de 

meu pai, João José Moraes, morto aos 31 anos, quando eu tinha apenas sete 

meses” (Grigolin, 2015, p. 134). Também segundo ela, “não é um livro de 

literatura, apesar de haver texto; o livro parte do fotográfico” (Idem, p. 135). O 

ponto exato onde Grigolin assenta o compasso e delimita o arco poético que 

circunscreve seu campo de criação é uma imagem sempre associada às 

histórias que a artista ouvia de seu pai e que, segundo ela mesma, em 

decorrência de um erro de paralaxe, aparece cortada: apenas a mão de seu pai 

e seu corpo e membros aparecem enquadrados (figura 1).  
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Imagem 1 

Sem título, 1980. Da série Retratos da garoupa. 

 Ao mostrar a imagem a uma amiga, Grigolin recebeu em retorno a 

seguinte exclamação: “Impressionante, Fer! Como essa imagem é impactante”. 

Consideração que, segundo a própria autora, reatou nela o vazio, o velho fosso, 

tudo o que não havia vivido com seu pai. Ainda no mesmo ano, ao fazer uma 

pesquisa sobre as relações de arte e ativismo, Grigolin teve acesso a trabalhos 

de uma organização de nome Hijos e, por consequência, ao trabalho de Lucila 

Quieto sobre seu pai, Carlos Quieto, morto pela ditadura argentina. Uma das 

frases de Lucila falando do próprio trabalho foi recebida por Grigolin como mais 

uma provocação em relação a como lidar com a imagem do pai que trazia 

consigo: “Vejo o mar nos olhos do meu pai”. Uma sucessão de acontecimentos 

aparentemente dissociados que chegavam a Grigolin como provocação ou 

estímulo a tomar aquele único testemunho com que ela contava de sua relação 

com o pai enquanto elemento deflagrador de uma proposição poética. Foi assim 

que, a partir do ano de 2007, Grigolin se lançou ao desafio de revisitar o passado 

na intenção de, talvez, resgatar aquela história que a ela havia chegado por 

segunda ou terceira mão.  
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 Mas nem sempre o exercício de rememorar se faz de modo prazeroso. 

Por vezes, o peso da recordação ata nossos pés, atuando como algo que se 

opõe à vontade de alçar voo. Porém, mesmo sem nos dar conta, o simples 

impulso de evocar sentimentos passados, transpondo-os em linguagem, se 

converte, por si só, numa via de emancipação. A artista decide cumprir o rito de 

todo pesquisador que se propõe entender algo referente ao passado: relê cartas, 

folheia álbuns fotográficos, entrevista pessoas e realiza viagens a locais 

referenciais. Mas a lenta reunião de fragmentos de uma história, de algo como 

peças de um quebra-cabeças que reunidas podem revelar uma imagem única, 

faz com que qualquer garantia de certeza se evanesça diante da constatação de 

que nem sempre as peças se encaixam como esperado. Não há conciliação 

possível entre qualquer depoimento e o fato ao qual se refere. Qualquer narração 

funda uma temporalidade que, a cada repetição e a cada variante, torna a se 

atualizar. Um movimento que arrasta os resquícios do que ainda pode ser 

considerado fidedigno ao acontecido, rumo às inexoráveis transformações 

promovidas pelo exercício de evocar e retransmitir. Movimento de marés que 

leva o que estava na praia e o substitui por outros que o incessante fluxo das 

correntes marinhas traz consigo.  

 Determinados procedimentos de coleta de dados, de inequívoca validade 

para determinados campos do conhecimento, parecem, por vezes, não fazer 

sentido para o campo da Arte. Uma constatação que nos remete ao caráter 

alegórico de ruína de que Walter Benjamin trata em Origem do drama barroco 

alemão.2 Para concebê-lo, o filósofo toma como viés justamente uma 

aproximação entre o pensamento vigente do período barroco e certa perspectiva 

de um historiador materialista. Sem me deter em análise quanto à lógica 

proposta por Benjamin (o que demandaria certa contextualização através da 

compreensão do momento histórico e filosófico no qual é concebido o drama 

barroco, para então buscarmos alcançar a essência do que, para ele, vem a ser 

alegoria e sua implicação no entendimento de ruína), tomo a referência do 

conceito de ruína apenas para enfatizar sua estreita relação – a meu ver – com 

o valor atribuído por Grigolin à imagem fotográfica incompleta como elemento 

                                            
2 Obra escrita por Walter Benjamin em 1923 como tese de livre-docência. No Brasil o estudo foi 
publicado pela editora Brasiliense em 1984.  
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indutor para sua poética. A escolha da referida imagem como um possível ponto 

de partida para um resgate da história familiar se daria, invariavelmente, como 

algo que se esfacela em múltiplas partes para se oferecer como prenhe de 

interpretações. Tal qual no Barroco, aquela imagem/alegoria (por própria sua 

natureza) sempre se prestaria à multiplicidade de significações. Pelas palavras 

do próprio Benjamin (1994, p. 198), “na esfera da intenção alegórica, a imagem 

é fragmento, ruína. Sua beleza simbólica se evapora […], o falso brilho de 

totalidade se extingue”. Nesse sentido, o caráter simbólico e totalitário de uma 

imagem de ruína se converte, pelo aspecto lacunar dos fragmentos que a 

compõem, em multiplicidade de sentidos. É por sua condição incompleta, 

despedaçada e dialética que a ruína, em sua condição alegórica, se faz ambígua 

e múltipla de sentidos. Ao abrir mão de sua singularidade, a alegoria desata 

qualquer vínculo com episódios contextualizados, para se entregar a infinitas 

significações fora de seu contexto originário.  

 Retomo minha análise sobre o livro Retratos da garoupa para, amparado 

por esse pressuposto, encontrar uma forma de justificar o apreço e a admiração 

que nutro pelos caminhos encontrados pela artista para completar o restante 

que, por força do destino, a imagem foi incapaz de eternizar. Tomo o livro em 

minhas mãos e, logo num primeiro contato, sou estimulado por transfigurações 

que se materializam entre o sensório, o plástico e seu conteúdo impresso; como 

se em sua materialidade a publicação já se oferecesse enquanto objeto híbrido 

situado entre o objeto e o livro. O volume em formato quadrado de 21 cm x 21 

cm tem a capa dura revestida por um tecido de linho na cor verde-musgo, e 

gravado em baixo-relevo no centro o título: Retratos da garoupa. As imagens 

que abrem a publicação são em preto e branco com uma granulação bastante 

evidente onde determinado lugar que serve de motivo nem sempre se revela de 

imediato e com nitidez (figura 2).  
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Imagem 2 

Sem título, 2007. Da série Retratos da garoupa. 

 O conteúdo textual se apresenta todo em blocos, cada qual encimado por 

uma data (dia/mês), e na extremidade superior direita da página um ano. A 

narrativa é sempre em primeira pessoa e tem início no dia 7 de fevereiro de 1978 

de uma recordação de quem escreve de seu primeiro contato com o mar. O tipo 

gráfico escolhido para o texto segue o padrão de letras datilografadas, o que, 

somado a seu conteúdo e disposição, me leva a atribuir-lhe o valor de um diário 

pessoal. O aspecto físico do livro, o design e a estrutura narrativa solicitam em 

conjunto que o leitor tome consciência do universo ao qual ele se refere. E o 

salto poético pelo qual o livro nos distancia de algum compromisso com o 

documental se dá quando nos damos conta de que, simbolicamente, a artista 

tomou o lugar do pai frente à máquina datilográfica para assumir – também em 

primeira pessoa – uma nova ordem para os acontecimentos. É por esse 

espelhamento que a obra revela certo liame autobiográfico, na condição de um 

sujeito que, ao se referenciar enquanto um “outro”, não se limita à afirmação da 

consciência de si, mas, sim, parte de impressões de natureza pessoal em 

direção a dimensões coletivas, neste caso em particular, às relações do ser com 
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a lembrança e, inseparavelmente, o esquecimento. Uma rota que parte de 

questões de natureza íntima e pessoal feitas numa dobra do calendário da vida, 

e toma como rumo uma expansão indefinida. Revisitar o vivido tomando aquela 

imagem que pouco ou quase nada revelava foi a forma que a artista encontrou 

para convertê-la em um elemento gerador de reflexões e, pelo exercício da 

linguagem, buscar alcançar metáforas capazes de converter os sentidos de 

proteção por ela experimentados em um espaço único e comum a todos os 

seres: o espaço íntimo no mundo.  

 Tomo especificamente esta inflexão que a artista elege para sua criação 

como forma de trazer ao debate um outro conceito que, a meu ver, pode 

contribuir nas discussões em torno de livros que partem de uma matriz 

inspiradora de natureza pessoal, mas que, para além de qualquer compromisso 

de fidelidade a ela, justamente por não tomá-la por uma perspectiva documental, 

ganham a condição de enunciado artístico: o conceito de autoficção poética. O 

neologismo criado em 1977 por Serge Doubrovsky para definir o pacto de leitura 

de seu livro Fils, enquanto “uma narrativa onde a matéria é estritamente 

autobiográfica e a maneira estritamente ficcional”,3 evidencia, segundo Gerheim 

(2014, p. 13), sua intenção de que “o ficcional não seja compreendido como 

fictício, como pura invenção, mas como mobilização de estratégias narrativas 

tomadas de empréstimo ao romance moderno e contemporâneo”. Sem 

pretender me deter num detalhamento do conceito (o que pode ser alcançado 

na publicação que consta das referências), opto por retornar à obra por mim 

escolhida para, através dela, elencar algumas particularidades que, a meu ver, 

justificam a correlação. 

 Consideremos, então, o que nos é possível resgatar ainda de lampejos de 

um passado como fragmentos substanciosos – ora nos incitando a alcançar um 

sentido literal, ora nos sugerindo peripécias – mas que, aproveitados por nossas 

mentes elaboradoras, tornam-se válidos para a crônica de nossa existência que 

reescrevemos permanentemente ao longo da vida. Narrativa que se faz de 

parcelas de argumentos quase esquecidos nas dobras do tempo que surgem 

sem ordem temporal, de maneira a tramar, com uma nova limpidez, outra lógica 

                                            
3 Cf. COLONNA, 2010, pp. 397-415. Apud NORONHA, 2014, p. 13.  
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para antigas crônicas que buscamos atualizar no aqui e agora. Poderíamos, 

numa analogia, considerar o rastro como uma letra de um alfabeto que, embora 

guarde seu valor intrínseco, em uma nova ordenação junto a outras letras pode 

contribuir para gerar diferentes fonemas que, articulados a outros, geram infinitas 

narrativas. Um movimento decorrente da própria natureza do rastro, que oscila 

entre uma força de manutenção de certa sintaxe, que preserva a marca de sua 

passagem, e, no contrafluxo, um impulso de apagar os vestígios que o 

identificam. Invariavelmente, o rastro decompõe a ordem do mundo e converte 

a memória em algo que, em vez de reter e imobilizar, liberta na medida em que 

se renova permanentemente.  

 Entre sonhos e desilusões, acertos e erros, avanços e recuos, o diário se 

desenrola até a data de 24 de novembro de 1980, quando o narrador nele 

inscreve o seguinte parágrafo: 

Talvez operar seja a única solução, mas prefiro ver mais um 
especialista. O último disse que a operação era de alto risco. 

Estou desanimado com os negócios. Não vejo muitas possibilidades. 
Penso em voltar para Porto Belo. 

Conversei com a mãe. Ampliamos o bar, podemos transformá-lo em 
uma lanchonete. No verão dá para ter uma boa saída. No inverno 
descansamos mais. (Retratos da garoupa, 2010, p, 49). 

 Após esse parágrafo a narrativa se encerra, paradoxalmente, por onde 

tudo começou: pela foto incompleta do pai com a filha. 

 Elucidar os fundamentos dos conceitos de ruína e autoficção poética pode 

contribuir, talvez, para um entendimento de possíveis escolhas feitas pela artista 

na elaboração de sua obra. Tomar para si o enunciado em primeira pessoa no 

resgate da história do pai pode ter sido, talvez, a forma por ela encontrada de 

melhor lidar com motivos que a fizeram resistir por tanto tempo em revisitar 

aquele território prenhe de memórias. Um gesto consciente de, pelo que pode 

ser entendido como um desvio do real, cumprir um rito de libertação de 

determinados sentimentos incômodos que nutria em relação a um estado de 

suspensão de parte de sua história pessoal que aguardava havia tempos por 

uma conclusão. E assim, pelo distanciamento que promove outros 

entendimentos, a artista encontra uma possibilidade de salvar parte dessa 
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história das leis do destino que, por vezes, converte prazerosas recordações em 

amargas lembranças. O certo é que a simples impossibilidade de recuperar o 

que no tempo se perdeu fez com que aquela imagem se convertesse, enquanto 

alegoria de ruína, em promessa de outros sentidos. 

 O que pode parecer como um texto que se opõe aos vínculos entre 

memória e conservação, que, de certo modo, sustentam um sentido dominante 

de história, em verdade busca tão somente reunir algumas considerações 

capazes de contribuir para um movimento de revisão e atualização dos legados 

do passado. Para além da ideia de elementos encerrados numa única 

constatação, as considerações aqui reunidas se sustentam na crença de que, 

apesar de parecerem imutáveis por sua condição de algo que já aconteceu, as 

imagens fotográficas se mantêm ainda suscetíveis (contra o conformismo da 

tradição) às ações naturais do tempo, na medida em que perduram numa 

memória que é sempre reinterpretada pelo presente. Justo por sua atualização 

por vias da natureza fluida e mutante da narração e sua consequente dispersão 

de sentido, a humanidade é capaz de apropriar-se criticamente dessas imagens 

de memória e promover um permanente processo de reelaboração do passado 

no presente.   
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SCIANNA, FERDINANDO. QUELLI DI BAGHERIA. 

Antonio Ansón1 

 

Resumo 

Quelli di Bagheria é uma reflexão sobre o livro de Ferdinando Scianna 

"Quelli di Bagheria". Propõe uma reflexão sobre o álbum de família como modelo 

narrativo. Analisa também sobre a importância na relação entre palavra e 

imagem. Enfatiza a dimensão literária do trabalho de Ferdinando Scianna e a 

importância do design gráfico em um livro de fotografia.  

 

Abstract 

 Quelli di Bagheria is a paper about the book by Ferdinando Scianna Quelli 

di Bagheria. It proposes a analysis on the family album as a narrative model. Also 

study the importance of the relationship between word and image. He puts the 

accent on the literary dimension of the work of Ferdinando Scianna, and the 

importance of graphic design in a photobook. 

  

                                            

1 Antonio Ansón es autor de obras de narrativa, poesía y ensayos especializados en la relación 

entre palabra e imagen. Dirigió de la colección “Cuarto Oscuro”, ha sido asesor del Diccionario 

de fotógrafos españoles y editado numerosas monografías sobre literatura y fotografía, como 

Las palabras y las fotos en los encuentros PhotoEspaña, junto a Ferdinando Scianna. Ha 

comisariado entre otras exposiciones Masats/Buñuel en Viridiana (2018). Como si fuera esta 

noche la última vez, Llamando a las puertas del cielo (premio Cálamo 2008), Este mensaje es 

para ti que tienes mucha soledad como yo, editado en francés con el título Pantys mortels y 

dibujos de Pepe Cerdá, El limpiabotas de Daguerre, Novelas como álbumes (seleccionado entre 

los finalistas del XXVII premio Anagrama de ensayo) son algunos de sus libros. 
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 Quelli di Bagheria, Los de Bagheria, es un libro que empieza por el final. 

Su autor, Ferdinando Scianna, miembro de la Agencia Magnum, afirma en la 

contracubierta, a modo de aforismo fotográfico, conclusión y resumen de toda 

una vida de profesional dedicada a la fotografía: “creo que la máxima ambición 

para una fotografía sea la de terminar en un álbum de familia”. El álbum de familia 

determina, sin duda, el modelo narrativo de la modernidad. El modo de decir, la 

manera de organizar el tiempo y las voces, los asuntos que el álbum de familia 

encierra en sus páginas, su desorden y un aparente caos que pone en escena 

el orden caótico de la vida, la narración en primera persona desde dentro del 

relato invitando al espectador/lector a sentarse y pasear por la memoria del 

álbum al tiempo que un narrador señala con el dedo la fotografía y sus 

protagonistas para iniciar el relato y sus detalles, tantos como voces participan 

en cada una de las imágenes, en cada uno de los álbumes. Porque siendo el 

mismo es distinto para cada uno de ellos y su narración es siempre coral, como 

en La clave Morse del mexicano Federico Campbell. 

 La fotografía no significa la democratización de la imagen al alcance de 

todos. Cuando Kodak lazaba en 1888 las primeras cámaras compactas con el 

eslogan YOU PRESS THE BUTTON – WE DO THE REST, la práctica fotográfica 

es un asunto técnicamente complejo que está en manos de profesionales. Y 

durante mucho tiempo el fotógrafo de barrio desempeñará un papel importante. 

Sólo las cámaras compactas van a dar lugar a una verdadera primera revolución 

de la imagen. La segunda llegará con las cámaras incorporadas a los teléfonos 

móviles y su difusión en las redes sociales. Por primera vez en la historia de la 

comunicación nos convertimos no sólo en receptores de imágenes sino en 

productores y héroes de la narración moderna. Los nuevos protagonistas del arte 

moderno ya no viven acontecimientos extraordinarios, no matan dragones ni 

corren aventuras ni viajes a tierras inexploradas. El héroe moderno vive la 

aventura de una vida sin aventuras, la vida sin alharacas, anónima, insignificante, 

prosaica, vulgar, anónima, cotidiana. La historia de la fotografía habla 

precisamente de todo eso. Se ocupa, precisamente, de todos ellos, convertidos 

por imposición de la imagen en el héroe moderno. Rimbaud se pasea con su 

amiga por los arrabales de París, donde hay charcos y huele al humo de sus 

fábricas, y su novia no lleva ropa de marca sino que viste pobremente. Kodak no 
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sospechaba que, por un lado, comenzaba la verdadera democratización de la 

imagen, poniendo al alcance de todos la posibilidad que contar la propia vida y 

la de los más próximos en afectos en forma de imágenes. Con el álbum de familia 

comenzaba sin lugar a dudas uno de los patrones narrativos contemporáneos. Y 

hablar de imágenes es un decir, porque ese paradigma narrativo que es el álbum 

siempre está acompañado de palabras que cuentan y dan sentido a esas 

imágenes que lo forman y que de otro modo discurrirían por sus páginas mudas 

y huérfanas. Kodak y el álbum son la protohistoria de lo que van a significar hoy 

las redes sociales y el modo de contar la novela de nuestras vidas. Hay 

diferencias, desde luego, importantes. Pero el objetivo es similar, compartir con 

otros mediante imágenes y palabras la narración de lo que fui y, por tanto, de lo 

soy. Importa poco si lo soy o lo pretendo, porque la vida, a fin de cuentas, se 

cuente como se cuente, es una invención de la soledad. 

 Digo que un álbum de familia, aunque no siempre tenga textos que 

acompañen las imágenes que encierra, siempre está acompañado por un relato. 

Individual e intransferible cada vez que uno de sus protagonistas se acerca a sus 

páginas para señalar y recorrer la memoria, la tarde feliz o el acontecimiento 

feroz que cambio el curso de una vida. Mira, dice, digo a mi interlocutor para 

contarme, aquí estoy con mi madre a los pocos días de nacer. Lloraba una 

barbaridad, añado. Y al igual que toda historia comienzo por una doble mentira. 

Se trata de un falso presente porque no estoy entonces sino aquí y ahora, y por 

otro lado la primera persona del relato es imposible porque en este caso la 

memoria es necesariamente vicaria. Es decir, estoy aquí, no allí, y recuerdo lo 

que mi madre me dijo de entonces, que lloraba desesperadamente. El caso es 

que mi madre morirá al poco tiempo, cuando cumpla yo apenas quince años. 

Fueron tiempos difíciles para toda familia. De dolor. Mi padre nunca rehará su 

vida. Así funciona la estructura narrativa del álbum, es decir, del relato moderno. 

No de manera lineal, trazando un desplazamiento que de una u otra forma 

empuja el tiempo siempre hacia delante. Con circunloquios, pero de izquierda a 

derecha hasta el final, a la manera naturalista. No, el álbum no se construye así 

sino que traza una línea que atraviesa el tiempo de arriba abajo mediante saltos 

temporales que discurren del presente al pasado y al futuro, para volver al 

presente, en una superposición de estratos temporales que forman el continuum 
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del relato visual. La narración del álbum es vertical porque la vida nunca es lineal 

sino una acumulación progresiva de esa chatarra y escombros que son nuestros 

días y que uno tras otro van depositándose en estratos y capas, a veces duras, 

a veces blandas, de eso que llamamos biografía. 

 Así funciona Quelli di Bagheria, empezando por el final para volver al 

retrato de un niño a doble página. ¿Qué edad puede tener ese niño? ¿Diez, doce 

años? Muchas veces han preguntado a Ferdinando Scianna si el niño del retrato 

era él. No, ese niño no es Ferdinando Scianna, aunque poco importa. Podría 

serlo. Ese niño con una sonrisa triste que nació bajo las bombas de la Segunda 

Guerra mundial. La vida es una invención. La literatura también. Y Ferdinando 

Scianna es, probablemente, uno de los fotógrafos más literarios que conozco, en 

el sentido más amplio de la palabra. Por formación. Porque su carrera como 

fotógrafo se inicia al lado de Leonardo Sciascia. Porque él mismo es un brillante 

ensayista. Por la sustancia literaria de su fotografía documental desprovista de 

florituras y adornos. Nada modernosa. Si algo envejece mal son los ejercicios de 

estilo, los experimentos estéticos, las vanguardias. Ese retrato podría pasar por 

su autorretrato. La elección del autor quiso poner el acento en ese compañero 

de clase a modo de presentación: c’est moi que je peins. Voy a hablar de mi y 

de los míos, los de Bagheria, el pueblo natal de Ferdinando Scianna. 

 Yo ya conocía Bagheria, en las fotos de Ferdinando Scianna, en la 

descripción del recuerdo de los lugares míticos, de los olores míticos, de una luz 

y una algarabía míticas también de un Bagheria extinto. Tanto que Tornatore 

tendrá que reconstruirlo en Túnez para poder filmar Bagheria y la madre de 

Ferdinando Scianna confundirá esas instantáneas con su propia memoria, más 

real que la realidad misma. Hay un libro que habla de todo esto editado por 

Contrasto. Un diálogo entre Scianna y Tornatore sobre el paraíso perdido de la 

infancia y de la adolescencia. Cuando acudí a la Bagheria real en busca de esas 

imágenes, las mentiras ya no estaban y tuve que inventarme las mías propias 

con las que contar mi viaje a mi propia memoria. 

 Decía que las imágenes del álbum van siempre a la par de una narración 

ensortijada. En ocasiones aparecen breves notas que añaden el detalle de un 

recuerdo, un día, una celebración. Pero ese no es el relato. La historia comienza 
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cuando el narrador abre las páginas del álbum y empieza a contar. Porque las 

imágenes han estado siempre acompañadas de un texto, de manera implícita o 

explícita. Los ciervos y cazadores escenificados sobre la roca tenían su banda 

sonora, los lectores de Roma conocían la historia escenificada por la columna 

de Trajano, al igual que los que contemplaban el pórtico de la Catedral de 

Santiago de Compostela o la Capilla Sixtina, un tebeo que cuenta la historia del 

mundo. Los textos iluminados de la Edad Media articulan imagen y palabra, al 

igual que la literatura de cordel. La normalización en el uso de la imagen y de la 

palabra tiene lugar con el Emblematum liber de Andrea Alciato publicado en 

1531. Luego vendrán las fotonovelas e Instagram. 

 Quelli di Bagheri está compuesto de imágenes y de textos, a partes 

iguales en importancia. Buena parte de esos textos aparecen en página impar, 

la “belle page”, que es la página que habitualmente se reserva a las imágenes. 

Las palabras llegan incluso a inundar algunas de las fotografías del libro, 

imprimiéndose encima mismo, lo cual para cualquier fotógrafo, que por lo general 

son muy tiquismiquis y celosos de salvaguardar la integridad de su trabajo, 

supone un sacrilegio. Para Ferdinando Scianna no es así porque quiere 

precisamente que imágenes y palabras se fundan en una misma narración. 

 Tras ese primer autorretrato apócrifo, un grupo de alumnos alrededor de 

un cura, el padre Sammarco y un retrato del párroco. Primero una descripción 

que cumple la función de contextualizar e incorpora información a esa imagen 

de grupo, y a continuación un destello de la memoria que pone en contrapunto 

literario al relato: estábamos fascinados por sus calzoncillos que colgaban para 

secarse. Hay algunas particularidades más en los textos incorporados a Quelli di 

Bagheria. Por un lado, está impresos en tinta roja, lo cual les otorga todavía más 

visibilidad. Por otro, la disposición o sangrado en la página, que recuerda la 

manmera de disponer los textos de la poesía de vanguardia de principios de siglo 

XX, la de los poemas futuristas, Mallarmé, Pierre-Alber Birot, y sobre todo Pierre 

Reverdy, y donde la distribución de las palabras sobre la página en blanco cobra 

una gran importancia. En ese momento de la historia de la poesía de vanguardia, 

la palabra reivindica, junto a su dimensión semántica, su componente visual. La 

palabra, además de decir, se vuelve imagen a su vez. La elección de papel sobre 

el que Quelli di Bagheria está impreso no es casual tampoco. Alberto Bianda, el 
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diseñador del libro, elige un papel sin un gramaje exagerado, pero sí poroso y 

mate, más adecuado para una novela que para un libro de fotografías. De hecho, 

a Ferdinando Scianna le hubiera gustado publicar Quelli di Bagheria en una 

colección de literatura, de novelas en particular, porque el libro tienen ese 

aspecto de álbum narrado, como pudiera ser En busca del tiempo perdido de 

Proust, o El amante de Magherite Duras. Otras veces las imágenes no necesitan 

explicación. Alumnos, compañeros, el profesor. Otras, el texto arranca en la 

página izquierda y atraviesa el espacio de lado a lado para sostener el retrato de 

un campesino desbrozando las malas hierbas en el huerto de limones. Los 

espacios en blanco tienen una importancia capital porque forman los silencios 

de la narración. En otras ocasiones los textos se desplazan a la izquierda y 

adoptan la forma misma arquitectural de las imágenes de dinteles y palacios, 

llegando incluso a figurar como auténticos caligramas, como en la imagen de la 

peonza, donde la narración de los juegos toma la forma del trompo que el niño 

sujeta en la palma de la mano. En ocasiones las palabras se adelantan a las 

imágenes, como cuando el narrador recuerda la floración de los árboles o la falta 

de agua anunciando la aparición a doble página de un huerto de limoneros. 

Tampoco los textos tienen todos ni la misma disposición ni el mismo tamaño. La 

disposición de las imágenes se lleva a cambo como aparecerían en las páginas 

de un álbum de familia, es decir desordenada, con diferentes tamaños y formas. 

Alberto Bianda realiza un exquisito trabajo de diseño gráfico que pone al servicio 

de la historia y consigue poner el acento en la expresividad sin robarle 

protagonismo. La puesta en página y el diseño no molestan, ni el técnico 

sucumbe a la soberbia de los diseñadores gráficos, sino que se trata de un alarde 

de buen gusto y atrevimiento perfectamente integrado al espíritu y la forma del 

libro. El ritmo del libro es trepidante. Sin un respiro. Las paginas a sangre, las 

dobles páginas, las composiciones de imágenes, los diferentes tamaños, tanto 

para imágenes como para textos, tienen como resultado una lectura que en 

ningún momento aburre, todo lo contrario, en cada esquina, en cada vuelta de 

página hay una sorpresa, algo que nos resulta curioso, o sorprendente, o nos 

conmueve. En ocasiones breves incisiones verbales desempeñan la función de 

eslóganes, como la defensa del café del bar Aurora por el vate Renato Guttuso. 

Y de tanto en tanto una lista de nombres impresa sobre falsilla, imitando los 

cuadernos de caligrafía que se utilizaban en las escuelas. Allí aparecen el 
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nombre y los apellidos de la memoria a modo de letanía que va repitiéndose a lo 

largo del libro. Cuando Ferdinando Scianna presentó el libro y la exposición en 

el mismo Bagheria con una proyección en la plaza del pueblo y una voz en off 

que iba recitando de tanto en tanto la lista de nombres como se recitan las 

cuentas de un rosario, para que no se olvide ninguno de ellos, esos nombres, la 

mayoría ya muertos, desataban una conmoción emotiva general entre la multitud 

de asistentes. 

 En este sentido, hay que decir que Quelli de Bagheria no es un catálogo. 

Un catálogo acompaña a una exposición. Se trata de un formato libro al servicio 

de una exposición. Un libro, Quelli di Bagheria no se puede exponer porque 

responde como tal a un ecosistema de la emoción y de la memoria que se 

entiende y se explica por lo que es formalmente hablando. Se trata de un objeto 

que se explica desde su forma de libro porque se trata de un objeto para leer, 

con imágenes y palabras. Pero el caso es que en Galleria d’Arte Moderna hubo 

una muestra donde se pudo visitar esas imágenes y esas palabras. La solución 

ideada por el autor consistió en la construcción de una tira enorme que 

serpenteaba a modo de recuerdos, pues los recuerdos no siguen una trayectoria 

lineal sino que se pliegan y repliegan en las esquinas de la memoria. Al mismo 

tiempo, algunas imágenes colgaban como suspendidas en el tiempo, para los 

espectadores pudieran circular a través de ese tiempo en forma de instantáneas. 

 El libro comienza en los albores de la adolescencia, describe los 

principales lugares y protagonistas del Bagheria, hasta llegar a los primeros 

amores, el descubrimiento de las chicas ante la mirada del fotógrafo que mira 

fascinado. El amor y la amistad ocupan la parte central libro junto con el acceso 

a la intimidad de la familia, con padre e hijos, y nietos. Una buena parte de 

imágenes dedicadas a Villa Palagonia, que Borges visitó junto a Ferdinando 

Scianna, y de donde surgió un espectacular libro de retratos del poeta. Parte 

importante del amor y de la amistad, las vacaciones, el mar, los extranjeros, en 

su mayoría franceses, que aportan un aire de libertad. Los trabajos de Bagheria 

también cuentan, en el campo y en el mar, dos olores, dos formas 

complementarias, y por supuesto el homenaje los que emigran en busca de 

trabajo. Ferdinando Scianna recuerdo siempre que Sicilia es un pueblo de 

emigrantes. El mismo lo fue. Y añade, de Sicilia no se marcha uno, se huye, en 
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una mezcla de apego y acritud hacia una tierra y un paisaje que devuelve al autor 

recuerdos que acarician y queman. Otros temas que atraviesan las páginas de 

Baheria son la política, o para mayor precisión habría que hablar del partido 

comunista, tan importante en Italia en aquellos años, en Italia y en el mundo, 

inseparable del catolicismo, en una simbiosis contradictoria difícilmente 

explicable, aunque real. Un fenómeno similar tuvo lugar en la España 

postfranquista, donde movimientos católicos de base constituían el caldo de 

cultivo de una conciencia política que termina en la militancia en una miríada de 

partidos de izquierda, y sobre todo el comunista. Simbiosis que el popular 

personaje de Don Camilo deja patente. Religión, por otra parte, que inaugura en 

1965 la carrera como fotógrafo de Ferdinando Scianna con el primer libro que 

constituirá el primer escalón de su carrera posterior, de la mano de Leonardo 

Sciascia por lado, y Henri Cartier-Bresson por otro, Fiesta religiosa en Sicilia. 

 Quelli di Bagheri termina con la fiesta y los fuegos artificiales, el tiovivo, 

las carreras de caballos en la playa, el desafío del que camina sobre el árbol 

engrasado, la torre humana con el agua protegiendo la caída, el verano y para 

terminar el fuego, donde todo se purifica y donde todo desaparece para 

convertirse en pavesas arrastradas por el viento. 

 Una fotografía a doble página de un amasijo de rostros con la mirada fija 

en un punto fuera de campo. Miran atentamente algo que sucede a las espaldas 

del fotógrafo, que se ha vuelto para mirar la mirada. La escena recuerda mucho 

ese otro momento en Cinema Paradiso de Tornatore en donde el cine filma a los 

espectadores del cine. Todo ojos, edades diferentes, niños, jóvenes, adultos. 

Todos hombres. En un universo masculino, donde las mujeres permanecían a la 

sombra del misterio de las alcobas. Esa intimidad y ese misterio es el que 

Ferdinando Scianna ha querido reflejar más tarde en muchas de sus fotografías 

de moda. Una mujer que se mira ante el espejo, que se arregla en su intimidad 

traicionada por la mirada del fotógrafo. Toda la imaginería de Ferdinando 

Scianna se fragua aquí, en Baheria, en sus recuerdos. Todas las fotografías que 

vendrán después a lo largo de su carrera profesional con el deseo de encontrar 

y reproducir las imágenes que el joven que todavía ignoraba que un día sería 

fotógrafo esta viendo y fotografía ya para su memoria. Quelli di Bagheria es un 

ensayo final para luego, para escapar de Sicilia y volver siempre a recrear un 
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espacio y unas imágenes que ya sólo existen en la improbable trastienda de la 

memoria, porque tal y como dice Ferdinando Scianna a Tornatora en la 

conversión que recoge Baaria Bagheria, “recordar es una invención”. 

     

Foto 1. Página dupla do livro Quelli di 
Bagheria. 

Foto 2. Contracapa do livro Quelli di 
Bagheria. 

Foto 3. Página dupla do livro Quelli di Bagheria, pp. 64-65. 
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Foto 4. Página dupla do livro Quelli di Bagheria, pp. 164-165. 

Foto 5. Página dupla de 
Baaria Bagheria (Ferdinando 

Scianna y 
GiuseppeTornatore) 

Foto 6. Exposição na Gelleria d’Arte Moderna, Bagheria, 
2002. 
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THE BOOK OF BETH (EL LIBRO DE BETH), DE KENT KLICH1 

Carma Casulá2 

 

Resumo 

Eu encontrei o livro da Beth entre as caixas com livros de segunda mão 

dispostos em frente a uma livraria nas ruas de Nova York. Sua contracapa me 

fascinou com uma cena urbana noturna, um tanto perturbadora e aberta a várias 

leituras em que uma pessoa parece aparentemente relaxada, possivelmente 

escondida ou esperando por quem ou o que está na frente de um carro. 

Imediatamente percorri o seu interior. Passados muitos anos ainda segue senso 

inspirador. 

 

Abstract 

 I found the book Beth among the boxes with second-hand books arranged 

in front of a bookstore in the streets of New York. The back cover fascinated me 

with a nocturnal urban scene, somewhat disturbing and open to multiple readings 

in which a person appears apparently relaxed, possibly hidden or waiting for who 

or what in front of a car. Then I went inside. After the years it is still inspiring. 

 

                                            
1 New York: Aperture, 1989. Fotografías de Kent Klich. Textos de Beth R, Cornell Capa y Bengt 
Börjesson. Diseño de Tina Enghoff. 108 pagines, 58 fotografías en blanco y negro, 23,5 cm x 
28,5 cm. ISBN 0-89381-370-2. 

2 Carma Casulá é artista visual e fotógrafa, com doutorado em Belas Artes pela Universidade 
Complutense de Madri, especialização em Fotografia no IED-Istituto Europeo di Design, em 
Milão, e no ICP-Centro Internacional de Fotografia, em Nova York. Articula sua fotografia artística 
e projetos de instalação focados na antropização do território e da paisagem com seus projetos 
de foto-documentário. A sua atividade artística e profissional une o professor e o pesquisador. 
Colabora com arquitetos e urbanistas na leitura e tratamento do território em muitos projetos 
institucionais. Recebeu vários prêmios importantes e realizou muitas exposições em seu país, 
Espanha, e outros. Sua produção pode ser vista no seu site pessoal: 
http://www.carmacasula.com/. 

http://www.carmacasula.com/
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 El Libro de Beth relata la compleja vida de una joven danesa de familia 

humilde cuya pobreza les llevó a vivir en refugios para personas sin hogar. 

Lisbeth es la tercera de cuatro hermanos y desde niña fue maltratada por su 

madre hasta que con sólo cuatro años fue dejada a cargo de las instituciones por 

sus propios padres. Su existencia discurre haciendo un periplo por varios centros 

hasta que alcanza los 17 años, cuando ya entonces era drogadicta, prostituta y 

traficante. Una vida de luchas con sus adicciones, desenganches, relaciones 

personales y familiares, de trabajos, de sus altibajos y fuertes cambios 

emocionales. “Pero todo empeoró a partir desde los 30”, según Beth.  

 El autor se sumerge en el dolor de un individuo por su abandono, y no de 

manera genérica, sino el de una madre maltratadora y sobre el odio, la rabia y la 

incomprensión que se genera en ese hijo no deseado que a la vez tiene 

querencia por ella.  

 Subyace otro argumento acerca del fracaso y disfunción de las 

instituciones, o de las creencias religiosas, ante algunos conflictos que las lleva 

a tener gran parte de responsabilidad ante las tragedias humanas y sociales que 

generan, en vidas avocadas al desastre al obligar a una mujer a soportar una 

maternidad indeseada. Con este proyecto Kent indaga en ese vínculo parental y 

la influencia del hogar en el desarrollo de la existencia del individuo, de Beth.  

    

 

Imagem 1 Imagem 2 
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 Una temática sugerente y puede que estereotipada abordada por otros 

autores con diversos lenguajes de expresión y a la que Klich dota de profunda 

honestidad por aquello que quiere entender. Como fotógrafo pasa a formar parte 

del entorno cotidiano de su protagonista y se desvanece su presencia. La 

acompaña más como amigo incluso en momentos complejos, tomando la 

posición de testigo de su cotidianidad incluso en las escenas más íntimas y 

desgarradoras, sin intervenir ni tomar partido aparentemente en las situaciones 

conflictivas, traspasando toda barrera de la intimidad.  

 Para tejer el entramado visual y psicológico de este largo proyecto llevado 

a libro, Kent establece un diálogo entre sus propias fotografías y otras 

pertenecientes al álbum familiar de los Sigrid, además de incluir diversos 

documentos cruciales como cartas personales, historiales médicos y policiales o 

fragmentos del diario de su personaje que adquieren gran protagonismo, 

obteniendo una publicación coral donde todos los elementos son 

complementarios y se retroalimentan e invitan al lector a adentrarse al universo 

Beth. 

    

 Kent Klich (Suecia 1952) estudia Psicología en la Universidad de 

Gothenburg y tras licenciarse trabaja con adolescentes problemáticos en 

ambientes complejos, lo que le lleva a trasladar su residencia a Copenhague en 

1983. Allí conoce a Lisbeth Sigrid (Dinamarca 1949) inmersa en serios 

problemas de toxicomanía y prostitución desde la adolescencia, y conecta con 

el lenguaje fotográfico. Propone a Sigrid colaborar en este proyecto común, 

haciendo su seguimiento durante un periodo que se prolongará para la 

protagonista desde sus 36 hasta los 39 años, quien narra su autobiografía y 

aporta muchas piezas determinantes con la colaboración de su padre y 

Imagem 3 Imagem 4 

http://www.kentklich.com/
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hermanos, quienes también le abren al fotógrafo las puertas de par en par. Una 

vivencia que dio pié a una fuerte amistad que continúa entre ambos y que ha 

desencadenado en el transcurso de los años en una trilogía sobre Beth. El libro 

de Beth es la primera pieza. 

 El libro empieza con textos entre los dos compañeros de proyecto. Kent 

dice así: 

[…] No puedo recordar nuestro primer encuentro 

pero los olores están todavía alrededor. 

El olor de las colillas de cigarrillo 

la ropa sucia y aceite de Ulay. 

Y tu viaje hacia la libertad. 

 

Este libro es para ti de Beth 

y todo el mundo que lucha 

para vencer a las drogas 

y empezar a vivir. 

Prosigue la dedicatoria irregularmente manuscrita de Beth a Kent de 1983: 

¡Querido Kent! Feliz feliz Año Nuevo y mucha suerte para todos 
nosotros. Con la esperanza de una buena amistad, que estoy seguro 
que será. Estoy muy feliz de que quieras verme este sábado aunque 
realmente no entiendo por qué. Con amor de Beth 

 La publicación está estructurada en tres partes diferenciadas e 

interconectadas.  

 En la primera el peso recae en las entradas al diario de Beth “Sobre mi 

vida” (“About my life”) que se alterna con historiales médicos y policiales, cartas 

a su padre, a sus hermanos y amigos, dibujos de su infancia, y donde la 

fotografía acompaña al texto con dimensiones menores a las contenidas en el 

siguiente bloque. En la segunda parte el protagonismo lo toman las fotografías 

de Kent con la incorporación de algún escrito o documento. La tercera parte 

expone los informes médicos y diagnósticos de la paciente Lisbeth Sigrid del 

Instituto Filsen de Copenhague desde 1949 hasta 1978. 
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 Las fotografías del fotógrafo Kent Klich son intimistas, personales, 

realizadas en blanco y negro y sin flash, llenas de complicidad tomadas con una 

actitud silenciosa. Exaltan la belleza y la degradación de una protagonista que 

pocas veces mira a cámara, para en ocasiones perderse entre los elementos de 

la escena de encuadres espaciales. 

 Imágenes con un fuerte contenido emocional que combinan crudeza y 

ternura, resueltas de manera bella y eficaz para su cometido: reflejar el dolor, la 

ansiedad, la tristeza y el ensimismamiento, la hilaridad y los muchos momentos 

de alegría y humor contenidos en la vida en la que se sumerge. 

       

 La opción de reproducir las cartas personales manuscritas, también 

algunos escritos, permite apreciar la evolución y los diversos estados de ánimo, 

de lucidez o autocontrol de su autora según su grafología, un elemento básico 

en el desarrollo de este proyecto que permite al lector viajar en el tiempo interno 

del libro. Como complemento indispensable para su comprensión es la 

incorporación discretamente de su traducción al inglés en tipografía estándar.  

 El diseño realizado por Tina Enghoff es de corte clásico y poco arriesgado 

basado en posicionar una imagen central por página con espacio blanco 

alrededor. Es hijo de su tiempo y podría quizá ser aún más eficaz, de hecho 

varias de sus fotografías volvieron a formar parte del segundo libro de la trilogía 

Picture Imperfect (La fotografía imperfecta, 2007) pero con una puesta en página 

diversa. 

Imagem 5 Imagem 6 Imagem 7 
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 “Sobre Mi Vida” (“About My Life”) abre con una pequeña fotografía 

central de la pequeña Beth, sonriente, y con el pie de foto: “Despierta, animada 

y atrevida – rápida en los juegos de palabras. Un saco de energía, de trucos e 

ideas. Agresiva y dominante hacia los demás niños. Hambrienta de amor”. 

 Basta con leer algún fragmento del diario personal para asomarse a los 

recovecos de Beth.  

Éramos realmente pobres y mi padre trabajaba todo el día. Yo casi 
nunca lo veía, así que solía huir a su puesto de trabajo. […] Mi madre 
me pegaba hasta que mi cuerpo estaba negro y azul. Se volvía muy 
loca cuando me orinaba en la cama, lo que hice hasta que cumplí los 
17.  

[…] Mi madre estaba totalmente histérica y me hizo cortes en ambas 
rodillas. Quería echarme a llorar, pero guardé silencio. Las cosas se 
pondrían aún peor si llorara. Al día siguiente, cuando terminó conmigo, 
no se podría encontrar una pulgada de mi cuerpo que ella no dejara 
herida con alfileres.  

Papá se enteró de todo esto, pero las versiones que escuchaba eran 
manipuladas en su favor y casi siempre cuando llegaba a casa del 
trabajo, así que, ¿qué se suponía que iba a hacer? Quería realmente 
a mi padre […] De todos modos, los dos decidieron enviarme lejos.  

Mi madre se estaba quedando ciega y no podía conseguir 
trabajo. Papá se mataba tratando de mantener a sus cuatro niños, 
primero en el gueto y luego en los proyectos de vivienda. […] cuando 
cumplí nueve años y empecé en una escuela real. Me pusieron en 

tercer grado y ni siquiera sabía el alfabeto.  

Después fui enviada a varias escuelas de las que me expulsaron. En 
la última de ellas, Herlev, que era como un infierno, teníamos permiso 
de tarde. Muchas chicas eran lesbianas, y algunas de ellas estaban 
con chicos por dinero. Era común en los años1967-68.  

Imagem 8 Imagem 9 
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Por supuesto, Basse siguió drogándose, y un día, tras robar en el 
hospital donde yo estaba ingresada medicación y tóxicos, los tomó y 
se desmayó. Estaba frente a una ventana abierta y tenía neumonía, 
pero no pudo sentir nada porque estaba drogado. Así estiró la pata. He 
visto muchos cadáveres… pero éste era mi hermano. Los otros eran 
de gente que no me importaba. El momento fue muy extraño. Si te 
sientes como un trozo de mierda, no puedes reaccionar 
emocionalmente hacia nadie más que hacia ti. Yo me metí un pico, y 
luego otro nada más oír que Basse estaba muerto. No pude sentir 
ninguno de ellos. Estaba con los nervios destrozados.  

    

Imagem 10 Imagem 11 
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Sigo “trabajando” para ganar un dinero extra, aunque ahora raramente 
llego a follármelos. Normalmente, por un trabajo consigo un pico. 
Después del último cliente, me voy directamente a la ducha. Me froto 
bien, pero esa sensación asquerosa nunca desaparece: está dentro de 
mí. A veces me imagino cómo podría ser mi vida […]. Cuando fui 
admitida en el hospital conseguí inmediatamente mi metadona y no 
sufrí abstinencia. Fue el primer lugar donde me trataron como a 
cualquier otra persona, como el individuo que soy. Fue genial. Estuve 
un mes entero en el hospital por voluntad propia. Fue un paso de 
gigante para volver a una vida normal.  

      

   

 La lectura de los informes médicos y diagnósticos de Lisbeth Sigrid como 

paciente del Instituto Filsen de Copenhague desde 1949 hasta 1978 ayudan a 

aclarar algunas cuestiones lanzadas a lo largo de las páginas anteriores, y a 

colocar en su sitio todas las piezas. Reflejan que su madre la llevó a consulta al 

centro médico de Copenhague para que le dieran solución a su pequeña de 4 

años que se orinaba encima. 

 Estos reportes firmados por médicos y enfermeras a lo largo de sus 

diversos ingresos en el centro desde el 22 de abril de 1949 hasta el 7 de marzo 

de 1878 admiten fallos del sistema y su sentimiento total de impotencia. 

 A continuación un fragmento: 

Imagem 16 Imagem 17 
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Instituto Filsen Hospital Costero en Refsnaes Residencia para niños no 
tuberculosos. Copenhague. Reporte nº X del médico de familia VC 
(Vagn Christensen) el 22.4.1949 en Copenhague  

Nombre: Lisbeth con 4 años de edad  

Diagnóstico: micción involuntaria, día y noche. 

Durante la primera reunión, la madre dijo: “Es imposible, imposible de 
controlar”. Ella está física y emocionalmente normalmente desarrollada 
para su edad. La siguiente reunión muestra que las condiciones de vida 
de la familia son miserables. Viven en un refugio para personas sin 
hogar y ambos padres no están capacitados, tanto para las 
instituciones como para los niños han vivido una existencia caótica.  

Lisbeth es la tercera hija de 4. La madre solicitó un aborto a través de 
Mødre-hjælpen (ayuda para las madres) Pero no fue 
aprobado. Cuando la paciente tenía casi dos años, la madre volvió a 
quedarse embarazada, y nuevamente solicitó un aborto y también fue 
rechazado.  

Ella planea ser esterilizada.  

VC (Vagn Christensen) 

Lo más significativo es que el paciente quiere seguir siendo una 
niña. Ella misma lo dice. […]  

 

Imagem 21 
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Ella tiene una necesidad apremiante de un lugar para vivir. Seis meses 
después de nacer fue a parar a institución para niños porque los padres 
no tenían hogar. 2 ó 3 veces tuvo bronquitis (condiciones de vida 
miserables), hospitalizada y luego rehabilitación. De regreso a casa, su 
hermano menor ya había nacido, estaba allí y desde entonces ara ella 
ha sido muy difícil.  

Cuando se le pide que explique su comportamiento, ella simplemente 
dice: Quiero ser pequeña. Reacción comprensible de la niña, ya que 
nunca tuvo la oportunidad de ser una niña para su madre. […] 
Debemos admitir en este punto un sentimiento de total impotencia. 

Para plantear sugerencias como el amor, la comprensión, o la 
tolerancia con esta madre gélida. […]. 

 El cierre del libro corre a cargo de Bengt Börjesson, profesor de Psicología 

en la Universidad de Gothenburg, con el texto “¿Es esto un ser humano?” (“Is 

this a human being?”) en el que entabla un diálogo con su antiguo alumno.  

Dice así:  

“Estaba tan feliz y me encantó tratarlos.” Pero nadie la aceptaba. Beth 
no escribe palabras, las palabras son demasiado transparentes, y esto 
es lo que hace que su texto sea “literario”, un eufemismo literario. 

Todo el tiempo se trata del amor de la niña, del amor desesperado de 
la niña por su madre y de su deseo desesperado de que ese amor sea 
correspondido. Toda la historia de Beth, en la superficie es una 
representación salvaje de su madre, subyace en el nivel del texto, una 
declaración de amor a esa madre insensible y emocionalmente gélida. 

¿Es esto un ser humano? 

El autor incluye una nota final del 

1 de septiembre de 1988 previa a su 

publicación informando que Beth había 

dejado las drogas durante cinco meses 

pero que ha vuelto a ellas nuevamente. 

“Llega a tomar 14 píldoras de 5 mg de 

Metadona al día, y 200 píldoras de 5 mg 

de Diazepam al mes. La echaron de 

casa por no pagar el alquiler y está en 

lista de espera para un apartamento. Mientras, vive con un hombre en 16 metros 

cuadrados, con dos camas y un retrete, pagando su alquiler satisfaciendo sus 

necesidades sexuales. Tiene 39 años”. 

Imagem 22 
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El Libro de Beth fue publicado en cuatro ediciones siendo la primera en 

inglís, otra en sueco (ISBN 91-1-883442-6), en danés (ISBN 87-7445-342-4) y 

en noruego (ISBN 82-7094-479-3). La relación entre Kent y Beth prosiguió, y de 

la misma manera su seguimiento e interpretación fotográfica y la recopilación de 

documentos. Ello derivó en como segunda parte el libro Picture Imperfect (La 

fotografía imperfecta, 2007) con fotografías a color e incluyendo e varias de las 

imágenes del primer libro pero con una puesta en página diversa y en el que 

Klich incluyó en dvd su cortometraje Beths Diary (El Diario de Beth, 2008) de 

treinta minutos. La trilogía se cierra con Where I am now (Donde estoy ahora, 

2012).  

Kent Klich entró a formar parte de Magnum y la abandonó en 2002. Vive 

en Dinamarca y sigue manteniendo una sólida amistad con Lisbeth Sigrid. 

 

 

 

           

 

http://www.kentklich.com/movie_1.php
http://www.kentklich.com/
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I AM SO HAPPY, DE MARVIN HEIFERMAN E CAROLE KISMARIC  

Rosângela Rennó1 

 

Resumo 

 O artigo relata o encontro fortuito com um pequeno livro em 1990 sobre 

as imagens descartáveis de livros infantis com fotografias publicitárias realizadas 

entre os anos 50 e 90, Esse encontro já induzia as preocupações da artista com 

as questões de memórias, ruínas, arquivo e esquecimento das imagens 

fotográficas presentes em suas obras desde naquele. 

 

Abstract 

 The article reports the fortuitous meeting with a small book in 1990 on the 

disposable images of children's books with publicity photographs made between 

the 50s and 90s. This encounter already induced the artist's concerns about the 

issues of memories, ruins, archiving and forgetting of photographic images 

present in his works since that moment. 

  

                                            

1 Rosângela Rennó é doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Sua obra 

é marcada pela apropriação de imagens descartadas, e pela investigação das relações entre 

memória e esquecimento. Em suas fotografias, objetos, vídeos ou instalações, trabalha com 

álbuns de família e imagens obtidas em arquivos públicos ou privados. Dedica-se também à 

criação de livros autorais. Em 1994, participou da 22ª Bienal Internacional de SP e, em 2003, da 

Bienal de Veneza. Em 2013, ganhou o prêmio Paris Photo de melhor livro fotográfico. Realizou 

diversas exposições individuais, entre elas, na Fundação Gulbenkian, Lisboa, Fotomuseum, em 

Winterthur, em 2012, e Photographers’ Gallery, em Londres, 2016. Seus trabalhos estão em 

alguns dos principais museus de arte do mundo, como o Reina Sofia, em Madri, o Tate Modern, 

em Londres, o Arts Institute of Chicago, o Guggenheim, em Nova York, e o Stedelijk, em 

Amsterdã. 
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 Encontrei este livrinho simpático, I am so Happy, na lojinha do Whitney 

Museum, em Nova York, em 1990. Ele acabava de ser lançado: seus autores 

são Marvin Heiferman e Carole Kismaric, dois teóricos da fotografia 

contemporânea, norte-americanos, bastante ativos na época. Um livro pequeno 

(94 páginas, formato 18,8 cm x 23,4 cm x 0,8 cm) mas poderoso.  

 Nunca fui uma colecionadora de livros fotográficos, mas desde aquela 

época eu tinha muito prazer em comprar livros feitos a partir de imagens, que 

não fossem catálogos de alguma exposição específica, ou principalmente que 

dialogassem com alguma outra “gaveta” do mundo das imagens técnicas. Nessa 

mesma viagem a Nova York comprei um livro do Paul MacCarthy que emulava 

os livros infantis de páginas rígidas, bem encorpadas, brilhantes e cheias de 

recortes, e este livro, gerado a partir de fotografias de publicidade feitas entre os 

anos 1950 e 90, com textos gráficos e uma mensagem evidentemente 

antipublicitária, de teor político e bastante ácida.  

 Este livro me parecia muito interessante, porque mostrava um ótimo uso 

de material fotográfico descartado; as imagens eram evidentemente material 

publicitário não utilizado, pois havia sempre um ou outro detalhe que 

demonstrava que a imagem não foi a escolhida por critérios técnicos. Em 1990 

eu já havia começado a trabalhar com ressignificação de imagens fotográficas, 

tanto de arquivos pessoais quanto de material encontrado em estúdios populares 

de retrato no Rio de Janeiro. A ideia de poder trabalhar com material publicitário 

me pareceu fascinante.  

 Por outro lado, a escolha de imagens que mostravam claramente a 

relação entre a felicidade e o consumo serviu para uma narrativa muito especial, 

associada a uma sequência de textos, também em camadas específicas. O uso 

das imagens publicitárias é muito inteligente, em ordem cronológica de criação, 

ancorando a ideia do sorriso como indicador da felicidade gerada dentro da 

sociedade de consumo norte-americana; as fotos entram no livro como imagens 

em uma revista de variedades. Elas deveriam vender algo, na sua origem, mas 

no livro I am so Happy elas “vendem” apenas a si mesmas. Há várias outras 

categorias de imagem: objetos do cotidiano da sociedade de consumo e retratos 
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dos sucessivos presidentes dos Estados Unidos, de Dwight Eisenhower até 

Ronald Reagan.  

 Quanto ao texto, utilizado de maneira igualmente inteligente, há uma 

sequência, página após página, que trata da fisiologia do sorriso e seus efeitos 

sobre o corpo físico e o temperamento do ser humano. Outra categoria de texto 

corresponde a aforismos sobre a felicidade que se sobrepõem a textos-textura, 

constituídos por palavras e expressões retiradas, com certeza, da publicidade 

impressa. Cada categoria de texto surge com uma tipologia de letra específica, 

mudando apenas a cor aplicada. As camadas de texto jogam, portanto, com as 

cores, formando um conjunto muito interessante, associadas às imagens. A 

narrativa estabelece um crescer em acidez e ferocidade quanto à noção de 

consumo, na sociedade como um todo. Uma sátira feroz ao chamado american 

way of life através de imagens e textos nada inocentes. 
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