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RESENHA: THE ESSENTIAL DUANE MICHALS 1 

Fernando de Tacca 

 

   

   

    

 A fotografia nos seus primórdios foi constantemente questionada 

enquanto arte ou expressão artística em virtude de sua impressão fotossensível 

e da tecnologia "automática" de registro do mundo que revela uma dada situação 

concreta, o que para muitos críticos colocavam-na na triste submissão de ser 

uma arte menor, um analogon do real, mera reprodução da realidade. Mais do 

                                            
1 Texto de Marco Livingstone 
Thames and Hudson Ltd, London, 1997. 
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que um simples testemunho ou uma memória calcificada no suporte da prata 

sensibilizada, a fotografia recentemente têm aflorado nos museus e galerias 

como uma arte fotográfica que tenta desgarrar-se da realidade por técnicas 

mistas junto com outras formas de expressão como a gravura e a pintura. A 

crítica de uma visão reducionista da fotografia como um "real literal" permitiu-nos 

descobrir a fotografia como uma visão particular de mundo na qual o fotógrafo 

tornou-se um arranjador do espaço conceitual fotográfico e um anunciador de 

uma significação que penetra na caixa preta além do simples input e output. Ao 

entrar no território das relações  além da entrada e da saída de uma informação 

luminosa, o fotógrafo privilegiado articula o código fotográfico e pode mostrar 

suas intencionalidades imagéticas. 

 Entre os fotógrafos que permitiram uma quebra da sensação de uma mera 

fotografia especular da realidade podemos citar Lartigue, Rodchenko, Man Ray, 

Moholy-Nagy, Bill Brand, José Oiticica, Geraldo de Barros, que criando 

estranhezas ao olhar massificado do leitor possibilitaram vermos a fotografia 

como uma visão de mundo e uma construção de imagens singulares, conceitos 

relativos à uma visão de mundo e além do campo perceptivo do ser humano, o 

"inconsciente ótico", como diz Walter Benjamim. A fotografia passou do mero 

registro automático da realidade na qual não necessitava uma leitura pois era 

uma "mensagem sem código", como diz Barthes, para uma reflexão ao olhar não 

habituado do senso comum. Ao quebrar uma lógica perversa de atrelamento ao 

real, essa prática fotográfica alçou a fotografia a um status singular na arte. 

Muitos artistas contemporâneos ainda necessitam de uma relação além código 

fotográfico para adentrar o mundo artístico e quebrar o referente fotográfico 

como um dado do real próximo, além da simples documentação e registro, ou 

usam simplesmente a adesão do referente fotográfico no suporte fotossensível 

para fluir alguma sensação de realidade perdida no tempo e assim, resgatar um 

elo perdido da realidade em montagens e sobreposições na obra de arte. 

 Duane Michals é um fotógrafo principalmente atrelado ao código 

fotográfico, um articulador das possibilidades instaladas no dispositivo 

fotográfico. Suas séries fotográficas ou mesmo alguns instantâneos são sempre 

uma inserção no mundo da narrativa propriamente fotográfica e da significação 

imagética na montagem, nas quais nada é fortuito ou insignificante. E mesmo 
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quando o fortuito é aprisionado no tempo fotográfico torna-se tão explícito que 

engana-nos na sua relação com outros elementos da narrativa, e somente o 

fotógrafo pode-nos dizer o que foi fortuito na fotografia. Em algumas fotografias 

o próprio Duane Michals diz que aconteceu um acaso, mas devemos entender 

esse acaso dentro de um jogo lúdico propiciado pelo fotógrafo dentro do próprio 

código. 

 Presente em vários museus do mundo como Museum of Modern Art (Nova 

Iorque), National Museum of Canada, Bibliothèque National ( Paris), e muitos 

outros, Duane Michals tornou-se uma referência e usando uma simples câmera 

35 mm, luz natural, seus próprios amigos como atores, trabalhando em espaços 

familiares de seu cotidiano. Suas histórias ficcionais abordam mitos e aproximam 

o mundo do "real" de uma presença espiritualista. Duane Michals influenciou 

grande parte dos fotógrafos pós década de sessenta. 

 A ilusão e a fantasia são as presenças de sua visão enigmática de mundo 

em suas fotografias e seqüências. Suas caixas voadoras, homens que 

transmitem luz, os espíritos que aparecem e desaparecem levando alguém como 

uma velha senhora que espera a morte, ou simplesmente tocando um seio - 

como em um sonho? - suas imagens falam e sensibilizam todos sem distinção; 

sua arte não é elitista. "Eu acredito no invisível. Eu não acredito na realidade 

recente de automóveis e elevadores ou outros fenômenos passageiros que 

constituem as coisas de nossas vidas", escreveu. Duane Michals existiu 

plenamente em suas imagens e em outra dimensão da vida, construindo uma 

realidade invisível ou aludindo e levando o leitor para planos interiores e íntimos 

de seu ser, para além da banalidade de uma mera analogia fotográfica. Duane 

Michals encontra-se em um grupo seleto de fotógrafos que escapou dessa 

banalidade trágica do registro realístico da existência humana, escapando do 

próprio referente fotográfico ao fotografar espíritos e construindo narrativas nas 

quais a própria imagem refletida em um espelho toca seu referente em êxtase 

erótico. Em Duane, os anjos perdem suas asas e sua etérea divindade ao 

encontrar com seu objeto do desejo carnal, a pureza angelical desconstrói-se 

pré anunciando os anjos posteriores de Wim Wenders. Em suas imagens o 

invisível existe e é construído para o leitor mas é somente intuído pelos 

personagens de suas histórias, talvez como em nossas próprias vidas. Nunca 
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sabemos se realmente os personagens viveram ou imaginaram a situação, 

levando-os muitas vezes ao desespero e à angustia de assim terem imaginado. 

Duane Michals coloca-nos sempre na ambigüidade da existência e da não 

existência. Assim, a fotografia resulta em imaginação e ficção, para além de uma 

representação da realidade culturalmente imposta pelo meio. 

 "The Essential Duane Michals" mostra-nos em uma edição de grande 

qualidade e apresenta-nos suas fantásticas narrativas fotográficas sem palavras 

como "Chance meeting", "The moments before the tragedy", "Things are queer", 

"The fallen angel", "The Alice’s mirror", mas não traz a excelente " Death comes 

to the old lady". Entre as narrativas "híbridas", isto é, com textos temos "Person 

to person", "Someone left a message for you", mas também falta a excelente 

"Take one and see Mt. Fujiyama". Podemos perceber o ecletismo de Michals 

com suas fotos de moda, e particularmente sua criatividade ao fazer portraits, às 

vezes muito produzidos com interferências pictóricas posteriores, outras vezes 

pela simples composição como o retrato de Marcel Duchamp através de uma 

vidraça que reflete o contra-campo, a lente de aumento no rosto de Claus 

Oldenburg, ou na simplicidade de Jeanne Moreau sentada em uma escada 

qualquer. Sua série sobre o pintor René Magritte mostra-o simplesmente 

dormindo em um sofá, detalhes de sua  casa e de seu estúdio. Seu retrato de 

Magritte frontal com o chapéu coco, marca inconfundível, feita em dupla 

exposição com o jardim de sua casa criando uma textura de folhas mescla 

natureza e humanidade. Ainda citando Magritte, fotografa e pinta um cachimbo 

e acrescenta "Ceci n’est pas une photo d’une pipe" parafraseando o próprio 

artista. O retrato mais intrigante de Magritte mostra-nos o artista sentado 

fantasmagoricamente surreal, como um espírito, em frente de seu cavalete de 

trabalho como um portrait na sua própria tela, mas com elementos característicos 

de sua obra pois transborda para fora do quadro da tela ao mesmo tempo em 

que aparece em um pequeno espelho no canto da fotografia; presença e 

ausência simultâneas. 

 Em um pequeno texto chamado por ele de "Uma tentativa frustrada de 

fotografar a realidade" encontramos a chave de sua relação com a fotografia 

além de dois auto-retratos nos quais ele apresenta-se como um diabo e funde 

sua boca com a genitália feminina: "Como fui tolo em acreditar que seria fácil. 
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Eu tinha confundido as aparências das árvores e dos automóveis, e das pessoas 

com a própria realidade, e acreditava que a fotografia dessas aparências fosse 

uma fotografia delas mesmas. É uma verdade melancólica que eu nunca serei 

capaz de fotografá-las e somente posso falhar. Eu sou uma reflexão fotografando 

outras reflexões com uma reflexão. Fotografar realidade é fotografar nada." 

    

 "The Photographic Illusion: Duane Michals", de Ronald Bailey, na coleção 

The Master of Contemporany Photography, Alskog Book, New York, 1975, 

contém no final um anexo chamado "Technical section" que é fundamental para 

entendermos seus procedimentos técnicos na produção das imagens dentro dos 

contextos específicos de seus trabalhos. 

 Veja mais Duane Michals: 

    

 

 

 

 



MÃOS NA PASSAGEM 

Carolina Dias Cunha Casão 

 

 

 Diferente da escrita dos livros teóricos que, na maioria das vezes tenta 

direcionar o pensamento do leitor para uma interpretação, a fotografia como uma 

linguagem visual possibilita várias perspectivas a seu respeito 

 Como analisar a fotografia? Como traduzir a linguagem visual? Ora, a 

própria experiência visual fornecerá ou é a relação entre os símbolos expressos 

que eu pude identificar na foto com os conhecimentos que constrõem o meu ser. 

 Luciano Bitelli conseguiu fazer a sua fotografia simbolizar um ritual 

coletivo, quase que totalmente. Digo "quase que totalmente", porque, como não 

vi o lugar onde a foto foi tirada, apenas imagino que muitas coisas mais estavam 

acontecendo naquele momento. Apesar de acompanhada de um texto, a 

imagem por si só possibilitou minha interpretação. 
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 O fotógrafo, focalizando as mãos sem pintura, a cabeça quase careca e o 

par de mãos negras pintadas de preto, com unhas cor da pele tampando o rosto, 

conseguiu recortar símbolos que remetem a uma situação extremamente 

coletiva. A foto conseguiu ir além dos Tikuna, tocando uma parte da cosmologia 

geral dos povos ameríndios. Os índios que compõem uma população possuem 

entre eles tamanha identidade que, diferente dos homens que vivem no mundo 

capitalista, que têm uma noção de pessoa individualizada, eles possuem uma 

noção de pessoa coletiva. Na foto, podemos perceber seis mãos, quatro no plano 

da frente e duas mais para o fundo. Estas mãos passam a impressão de estarem 

em movimentos organizados, dando a sensação das pessoas da fotografia e da 

comunidade (já que esta fotografia simboliza o coletivo, a sociedade Tikuna) 

estarem envolvidas não só em sua práxis , como em toda a sua teoria de mundo. 

 Todas as pessoas simbolizadas pelas mãos sem pintura diferem na foto 

da menina Tikuna, que está sendo iniciada.Estas mãos estão dispostas na parte 

superior da fotografia, todas em cima da cabeça da menina, e dispostas de uma 

maneira em que não dá para se ver as unhas nem as palmas das mãos dessas 

pessoas. As duas mãos da menina também estão focalizadas na foto. Seus 

braços e mais acentuadamente suas mãos estão negras, provavelmente de 

jenipapo. A posição da mão da menina na foto também marca um contraste com 

a posição das demais. Todas estas diferenças explicitadas na foto querem 

demonstrar que as pessoas que estão sem pintura nas mãos pertencem a uma 

categoria social diferente da menina pintada de preto e vestida com adornos 

plumários. 

 Através do texto, percebemos que as mãos sem jenipapo estão 

arrancando os cabelos da menina Tikuna num ritual de iniciação feminina. A 

posição acima da cabeça e as veias ressaltadas e poderosas das mãos sem 

pintura demonstram uma superioridade destas pessoas para com a menina que 

está passando por uma dor física. A dor é demonstrada pela cabeça já quase 

sem cabelos e que está suando, como também e principalmente pelas mãos 

negras da menina que estão tampando seu próprio rosto. 

 Em seu livro: "A Sociedade Contra O Estado", no capítulo: "Da Tortura 

Nas Sociedades Primitivas". Pierre Clastres fala que os iniciados devem ser 
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torturados nos rituais de passagem a fim de demonstrarem que merecem fazer 

parte do grupo, no qual todos são iguais e têm os mesmos direitos. Para 

conseguir uma identidade completa com sua tribo, a jovem tem que passar pela 

dor. A mão pintada de jenipapo está provavelmente escondendo a feição de dor 

da garota , pois, segundo Clastres , nestas sociedades , passar pelo ritual sem 

demonstrar a dor demonstraria a coragem do iniciado e a esta atitude é atribuído 

honra. 

 No meu ponto de vista , as unhas da menina Tikuna, as quais são da 

mesma cor das mãos que estão acima de sua cabeça propõem um elo entre a 

jovem e os adultos, que são diferentes, mas tornar-se-ão iguais. No segundo 

plano, a foto refere-se à cultura material do povo Tikuna, através dos adornos 

plumários e das pinturas da menina Tikuna. O amarelo é a cor que mais está 

ressaltada nos adornos que estão mal focalizados. Talvez esta cor esteja 

relacionada com a cor da pele e das unhas , pois como analisei acima, seria um 

elo entre a jovem e os adultos. O amarelo pode estar enfatizando o ritual de 

passagem. 

 Ainda de acordo com Pierre Clastres, as sociedades sem escrita são 

sociedades sem Estado. Estas sociedades lembram o sistema anarquista, 

porém elas existem e persistem em existir, mesmo com os entraves impostos 

pelos homens brancos. Apesar de possuirem chefes, estes não são autoritários 

e por isso são respeitados. A cabeça com cabelos arrancados expõe na 

fotografia um símbolo da sociedade Tikuna: "La crescita dei nuovi capelli 

dell'iniziata,è simbolo della nuova vita di donna". Esta cabeça careca na foto e 

na vida real e o crescimento do cabelo na vida real são marcas que substituem 

a lei escrita para demonstrar que o iniciado pertence ao mundo dos adultos. Mais 

eficiente que os papéis, as marcas demonstram a identidade e a igualdade entre 

o grupo. 

 O que me chama a atenção na fotografia é o seu forte conteúdo simbólico 

enfatizado pela sua composição, ângulo de tomada, gestulaidades assim como 

pela sua luz. A foto é uma prova que a antropologia não está restrita às palavras. 

 



O GATO MÍSTICO 

Ana Cristina Obata 

 

 

 Esta fotografia sem tíulo de Bernard Hermann, pertence ao livro "Rio de 

Janeiro", publicado originalmente em 1977 por Les Editions du Pacifique. 

Bernard Hermann responde pela fotografia e lay-out e os textos são de Vinícius 

de Moraes e Ferreira Gullar. A proposta do livro é apresentar o Rio de Janeiro e 

o jeito de ser e viver do carioca, o que fica explícito em uma das passagens do 

texto: "This is Rio. This is the Carioca and his city." (Moraes,p. 13, 1977). Sendo 

assim o álbum está repleto de imagens da orla marítima, do carnaval, de fuscas, 

da mista religiosidade brasileira, de mulatas exuberantes... Tudo muito alegre, 

bonito, colorido, exótico. Tipo exportação. 

 A foto foi escolhida pela força simbólica que possui. O título do capítulo 

ao qual pertence é "Deuses e Demônios". Ela certamente foi produzida com a 

intenção de criar um impacto imediato. O choque é decorrente da presença de 
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alguns elementos da imagem dotados de um valor simbólico: o gato, o triângulo 

e as cores vermelho e preto. 

 O gato foi o primeiro a me incomodar, o punctum da foto para mim, aquela 

parte da cena que, como diz Roland Barthes em "A Câmara Clara" , me punge, 

salta dela como uma flecha e vem me transpassar. O punctum está carregado 

de subjetividade, é aquele detalhe ou acaso que cada um percebe 

subjetivamente e lhe confere prazer ou dor. Por isso, diz Barthes, revela algo 

sobre a pessoa que o identificou. A intencionalidade do fotógrafo, que escolheu 

o momento que o gato estava presente para clicar, não o descaracteriza como 

punctum para mim pois continua a me pungir. 

 A idéia de gato está carregada de um valor místico. Ele é um ser 

enigmático e sinistro. Companheiro por excelência de bruxas, sendo muitas 

vezes uma metamorfose destas, está muito presente em contos macabros ( 

exemplo : "O gato negro" de Edgar Allan Poe). Não bastasse o estigma que 

carrega, a imagem o apresenta bebendo algo que me parece ser sangue. 

 As cores vermelho e preto também estão estritamente vinculadas a idéia 

do mal, das trevas, de forças negativas. Não é à toa que chamamos a parte da 

religião dedicada à magia negra de mesa vermelha, que as fantasias de diabo 

são vermelhas e que o traje de Darth Vader e os cabelos das vilãs nas novelas 

, séries e no cinema sejam negros. 

 O outro símbolo é o triângulo formado juntando-se as pontas inferiores da 

esteira e a cabeça da mulher. Segundo Mauro Polacow Bisson em sua tese de 

mestrado, "Mito: o sagrado no cinema contemporâneo, "o triângulo já era 

sagrado e utilizado como símbolo religioso nas tradições exotéricas do Extremo 

Oriente antes mesmo de Pitágoras tê-lo proclamado a primeira das figuras 

geométricas"(Bisson, p.123, 1997). Bisson alega que o triângulo é a 

representação do aspecto temporal do homem em contraste com seu aspecto 

espiritual. Usando o selo de Salomão como parâmetro ( dois triângulos 

justapostos porém com os vértices contrários), afirma que "a direção que um 

triângulo indica determina o seu significado; apontando para cima representaria 

o homem espiritual, como um olhar apontando para o Céu, numa alegoria de sua 
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natureza divina"( Bisson, p.123, 1997). Neste sentido o triângulo da fotografia 

reafirma o caráter religioso da imagem. 

 A mulher está no "topo do triângulo", é a cabeça da cena, a responsável 

por ela, formando com a oferenda um só corpo. Há continuidade física entre eles. 

Transmite a idéia de verticalidade, ascensão. Esta cena preenche todo o espaço 

da foto, a foto é completa com ela. O extra quadro parece remeter ao infinito, 

como se o chão durasse para sempre e só existisse o plano captado pela 

objetiva. O fato encerra-se ali. Não há nada além. Não é possível identificar o 

local ou a data em que foi tirada a fotografia. Logo ela é atemporal, pouco importa 

quando foi feita, pertence ao universo religioso do Candomblé. Não está inserida 

na história, mas em um contexto mítico. 

 A imagem é "limpa", completa e simétrica, quase perfeita não fosse a 

presença do gato. O gato quebra a rigidez e impede a idéia de perfeição que 

tornaria a foto "chata" onde predominaria aquilo que Barthes, em oposição a 

idéia de punctum chama de studium: "cenas belas mas que não comportam 

qualquer marca"provocam uma espécie de interesse geral às vezes 

emocionado, mas cuja emoção passa pelo revezamento judicioso de uma cultura 

moral e política"(Barthes, p.46). Enquanto se busca o studium, o punctum salta 

aos olhos. Tudo está em primeiro plano. Tudo o que está na cena está contido 

na foto de forma clara e nítida inclusive a "entidade" ou o "santo". Sua presença 

está explícita na fotografia devido a posição do fotógrafo ( e conseqüentemente 

do espectador) na cena. Todos estes elementos estão contidos no fato, mas nem 

todos participam dele efetivamente. A nossa presença ( fotógrafo, espectador e 

gato) não interfere na relação da mulher com o santo. Em suma, a fotografia 

pretende mostrar a religião Candomblé e apresentar um povo exótico com seus 

estranhos e primitivos costumes. 

 

 

 



O FEITIÇO ABSTRATO 

Fernando de Tacca 

 

 

 Ao deparar-nos com essa imagem de autor desconhecido e data não 

determinada mas presente na coleção de imagens do Museu do Índio - foto em 

chapa de vidro realizada por volta de 1910, grupo étnico Bororo - referente à 

Comissão Rondon colocamo-nos no desafio de analisá-la. Essa imagem 

acompanhou todo o percurso de minha pesquisa de doutoramento, estando 

exposta constantemente ao olhar indagativo do pesquisador e apareceu como 

uma síntese de toda a análise, mais do que isso, como a fotografia mais 

pertubadora de todas. Pode somente uma imagem sintetizar todo o esforço 

empreendido para tentar compreender o processo de significação das imagens 

na Comissão Rondon, mais de 1000 fotografias e quatro filmes analisados? Pode 

uma imagem estabelecer a teia de idéias e as análises da construção de uma 

imagem do índio realizada durante quase meio século? Se assim o for, de que 

valerá nosso esforço? Uma imagem-conceito traduziria univocamente uma teia 

de significações de milhares de imagens? 

 Todos olham para a câmera. Os olhares são diferenciados, como as 

posturas das mãos. O olhar nobre e altivo da figura central lembra-nos em 

particular as costumeiras poses de Rondon para a câmera. Rondon sabia 
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sempre quando a objetiva lhe apontava e assumia a altivez e a envergadura que 

sua consciência dava a ver para a missão que havia de cumprir. Se seguirmos 

a lógica das situações encontradas nas relações de Rondon com os chefes 

indígenas podemos supor que a farda teria sido um presente do grande chefe 

branco. Suas mãos pousam uma sobre a outra fechando a imagem de quem 

centraliza e controla uma situação com sapiência e poder. 

 Ao seu lado, outra figura com diferenças no vestir, talvez roupas comuns 

dos soldados que eram ofertadas a todos, homens e mulheres sem distinção. A 

incorporação do chapéu de palha entra no domínio do campesinato, ele traz suas 

armas, com adornos, como um estandarte para quebrar uma imagem de 

assimilação passiva e suas mãos seguram com firmeza intencional esse 

emblema. Seu olhar, mais descompenetrado, introspectivo, atravessa a 

lente,para além do nosso olhar, além da própria fotografia, como um feiticeiro - 

e talvez o seja - seu olhar com magia ultrapassa o mero registro técnico para se 

fixar no campo inalcançável do "feitiço abstrato". Esses dois personagens - 

ícones da duplicidade de poder? - estão entre os índios sentados no chão e as 

mulheres atrás, em pé. 

 No chão, em primeiro plano, os guerreiros com suas armas tradicionais. 

Dois olhares distintos. À direita, o olhar penetrante, direto para os olhos do leitor, 

um olhar de desafio agressivo com as mãos firmemente segurando suas armas. 

O dorso nu descaracteriza o estar vestido, mais do que seminu, vestindo calças, 

o que ressalta são as luzes de seu corpo, a braçadeira e o adorno labial 

característicos dos bororos. O ar selvagem descompassa com o enquadramento 

rígido e a postura aparentemente passiva de alguns. Seu olhar fere, atira e 

penetra no âmago de nossas histórias hostis, e parece dizer que não será mais 

assim, ele está pronto para o enfrentamento, e continua naturalmente selvagem. 

O adorno labial que aparece em três dos personagens reforça a idéia de um lado 

ainda tribal e de identidade étnica mantida apesar do contato e da aculturação. 

 O olhar do outro personagem, sentado no chão, ultrapassa também as 

lentes para localizar-se em um lugar mais profundo além do fotógrafo e do leitor. 

Suas armas sutilmente amparadas no ombro também estão presentes mas sem 

a força agressiva de seu companheiro. Transpassadas, com ele se confundem. 
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A composição de roupas com chapéu de feltro e lenço no pescoço demonstra 

uma incorporação de traços, entretanto filtrados na composição não peculiar 

desses trajes. A mão segurando o dedo do pé contrasta a única parte exposta 

pelo vestuário pesado. São os guerreiros da linha de frente protegendo seus 

chefes em segundo plano e suas mulheres, em terceiro plano. Suas armas são 

os indicadores dessa postura, guardiãs do ser índio. A cena parece dizer-nos: 

"estão vestidos, estão armados, são pacificamente selvagens". O chefe tem a 

dignidade indígena do grande chefe branco e age por semelhança a ele, na 

roupa e na postura. 

 No terceiro plano estão as mulheres também em contraste. Enquanto a 

figura da direita está plenamente vestida em plano frontal, a figura da esquerda 

em delicada postura corporal de lado com a camisa sensualmente aberta e os 

seus mamilos contrastados em relação ao fundo da parede em composição com 

os colares tradicionais, assim, corpo e adornos são elementos intrínsecos de 

contigüidade cultural. Os olhares também são distintos como nos planos 

anteriores, um olhar direto e objetivo para a lente enquanto o outro é 

aparentemente mais disperso. As mãos repousam nos ombros dos personagens 

sentados à frente como nos tradicionais retratos de famílias. Temos então em 

cada um dos planos, olhares, vestuário e posturas bem diferenciadas, uma 

simultaneidade de multiplicidades sígnicas, ou seja, apesar da imagem mostrar 

que estão pacificados esses personagens transmitem um clima de um estado 

natural e selvagem. 

 O terceiro elemento sígnico que trabalhamos na tese aparece na figura do 

arranjador e enunciador da imagem, como o elemento criador do 

enquadramento, da iluminação, das posturas corporais, dos planos, em suma, 

do processo de significação da imagem. O fotógrafo desconhecido, 

aparentemente invisível, anuncia-se articulando os vários conceitos imagéticos 

e defini-se como o elemento que conduz a montagem do quadro. Temos aqui a 

imagem do índio como um corpus manipulável que aceita uma nova ordem, no 

caso, a ordem da imagem, da fotografia, do retrato, do simulacro. Uma ordem 

imposta por estereótipos externos. A construção da imagem está fora do campo 

simbólico indígena e dentro da lógica das imagens técnicas; são prisioneiros da 

prata metálica e de um olhar exógeno a sua cultura, são prisioneiros de um olhar 
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e de um mundo que os quer ver integrados, e nada melhor neste caso do que a 

tradicional postura do retrato para compor o imaginário das populações dos 

grandes centros sobre o longínquo sertão e seus índios. Estamos diante de um 

grupo que deixou-se vestir, da mulher que aceitou estar com a camisa 

entreaberta para mostrar os pequenos e belos seios, da mão invisível do 

fotógrafo que direcionou as mãos femininas por sobre os ombros dos homens, 

das armas que mostram um índio ainda em estado "primitivo", e da dignidade 

altiva do chefe bororo fardado como um pactuário do processo de construção da 

imagem. 

 Implicitamente por trás da imagem ou explicitamente frente a todos os 

índios retratados, temos um fotógrafo anônimo, arranjador e enunciador da 

tríade sígnica: a imagem do índio como selvagem, como pacificado e como 

integrado/civilizado. Como Rondon faz uso de imagens de vários fotógrafos e de 

várias situações totalmente diferentes para compor sua imagética sobre o índio 

brasileiro, o fato dessa foto ser de autor desconhecido e de fazer parte do acervo, 

entretanto, coloca-a, como em todas as outras imagens, sob um selo ou uma 

assinatura genérica, a de Cândido Mariano da Silva Rondon, ou melhor dizendo, 

da Comissão Rondon. O uso genérico de imagens centraliza a coleção da 

Comissão sob a égide de um nome que assina todo o processo e lhe dá 

legitimidade institucional. Assim, o conjunto de significações assume um status 

institucional e a imagem do índio torna-se dessa forma uma imagem oficial que 

transforma seu objeto ou seu referente, o próprio índio, em uma imagem virtual 

existente na sociedade como uma metáfora social. 

 

 



ENTRE PERNAS 

Mariana Meloni 

 

 

 O fotógrafo, Elmer Batters, iniciou fotografando modelos no final da 

década de 40, se especializando em fotografar pés e pernas de mulheres. A 

escolha do fotógrafo por pés e pernas provavelmente não é arbitrária, pois 

acredita-se que o este tipo de fetichismo, que envolve também a indumentária 

que abriga estas partes do corpo (como meias de seda e sapatos), seja o tipo 

mais comum entre todos os outros existentes. Rossi, editor de uma revista 

colocou: "Quando começamos nossa revista sobre fetiches sexuais, 

esperávamos cobrir todas as variedades. Mas nossa correspondência e outros 

feedbacks rapidamente nos mostraram que os fetiches por pés e sapatos 

superam em número qualquer outro numa razão de pelo menos três para um." 

Hoje sua revista chama-se Sex life of the foot and shoe, as temáticas incluem: 

Stiletto, Spurs, Foot torture, Foot Workship, etc... 

 A fotografia escolhida, sem título, tem como primeiro plano um belíssimo 

par de pernas de uma mulher bastante atraente dentro de um carro. Ainda que 

o pé não seja tão explícito em comparação como as outras fotos realizadas por 

Elmer Batters (onde os pés são muitas vezes recortados, vistos num plano 

detalhe), as pernas e os pés da modelo ocupam mais de dois terços da imagem, 
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e podem ser considerados como elementos privilegiados dentro do 

enquadramento do fotógrafo. 

 Uma mulher sentada no banco do motorista do carro, exibe suas pernas 

e tem em suas mãos o pequeno fecho que prende a meia à cinta-liga. Dentro da 

narrativa da foto, há de se pressupor que a modelo está iniciando o processo de 

retirada das meias; despindo-se, ou finalizando o ato de colocá-las, vestindo-se. 

O ato é extremamente sutil e erótico aos olhos; é um índice que ela esteve nua, 

ou uma sugestão que ela irá se despir. O que é mostrado é somente uma indução 

à imaginação erótica; pensar no passado e no presente da ação fotográfica. 

Aceitar o convite. Ainda que neste ponto da ação na fotografia ela esteja vestida, 

a modelo exibe detalhes hipnóticos que contribuem a este convite. A nudez dos 

seios volumosos e bem desenhados são apresentados de forma um pouco 

confusa à primeira vista, mas que conduz mais explicitamente o espectador à 

resposta afirmativa deste convite. 

 O pequeno maço de Marlboro, entre os dois bancos do carro ao lado do 

cinzeiro e cinto de segurança, detalhe desvendado pelo olhar cauteloso, ajuda a 

expressar o conteúdo da mensagem fotográfica. O cigarro, presente no clichê 

pós-sexual: "E aí, foi bom pra você?", é algo extremamente simbólico neste 

contexto; muito explorado nos anos 40 e 50, é elemento presente nas mãos de 

charmosas estrelas de cinema, ajudando a compor a figura como símbolo 

sexual. 

 O leve plonger, ângulo escolhido pelo fotógrafo, é capaz de nos induz ao 

voyerismo, onde podemos ter distancia do objeto, e apreciá-lo como de uma 

janela, ou mesmo um aquário, aproveitando o formato redondo do 

enquadramento. O carro, como 'recipiente' na fotografia, abre também para 

diversas interpretações. Analisando do ponto de vista de gênero, as oficinas 

mecânicas, por exemplo, são territórios restritamente habitados por homens. 

Tema já abordado por outros fotógrafos como Antônio Saggese, as oficinas 

mecânicas tem sempre as famosas pin-ups coladas em suas paredes. Mulheres 

que inspiram a libido, junto ao carro, objetos de desejo do universo masculino: 

símbolos fálicos. O carro é a capsula onde ele leva sua garota para namorar e 

observar ao longe as luzes da cidade. É um lugar reservado também ao sexo. 
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Isso sem esquecer que um belo carro faz o homem orgulhoso de si pela 

sensação de poder que ele emite: sou rico, independente, livre, moderno, o que 

mais posso querer? Pode-se dizer que ocorre uma sensação semelhante 

quando um homem machista desfila para os amigos com uma mulher bonita. 

Ambos, o carro quanto a mulher, são indicadores de status perante valores 

sociais. Na fotografia, uma mulher bonita dentro de um belo carro, é a 

composição perfeita, o dois em um; um simulacro em papel da criação de uma 

poética de irresistível desejo. 

 Mostrei a foto para um amigo e apontei o rosto anônimo, não revelado. 

Meu amigo disse: "Não é preciso ver o rosto, o resto já é suficiente! Êh, êh!" Hoje 

me pergunto, o que ele quis dizer com isso? Suficiente para despertar esse 

irresistível desejo ao espectador? Percebi então que o anonimato do rosto 

contribui para fertilizar a imaginação do receptor, ele pode ver o rosto que quiser 

naquele corpo. O corpo recusa-se a estar só no 'rosto da multidão'. São diversas 

mulheres, será inútil segui-las: nada mais saberei dos seus atos. 

 "Fotografar, porém, é, num certo sentido, se apropriar. Nesta medida, a 

fotografia nos aproxima do nosso objeto. É como estabelecer com o mundo uma 

relação de saber; logo, de poder. Mas isso garantiria o acesso ao outro, nos 

abriria as portas à intimidade com as coisas, nos transportaria para dentro das 

paisagens — todos aqueles movimentos que estão na origem do desejo.1 " Neste 

sentido a fotografia seria capaz de transformar esta mulher atraente e misteriosa 

num objeto que se pode simbolicamente possuir, evocando uma presença quase 

real. É materializar a imaginação e fazê-la parte em nossa vida, inventar 

memórias artificiais, representar e se apropriar. 

 Evoco-te, para que realize todos os meus desejos... 

 

 

                                            
1 PEIXOTO, Nelson Brissac. As imagens e o outro. In: NOVAES, Adauto. O desejo. São Paulo: 
Cia das Letras, 1994. p.471.    



A FOTOGRAFIA NOS BASTIDORES DO CINEMA 

Mariane Venchi 

 

Apresentação 

"O olho é o locus simbólico da sujeição." 

Marshall Sahlins 

 Philippe Dubois já dizia que a fotografia nada mais é que um ato de 

contemplação, pois a escolha dos objetos não passa de uma arbitrariedade 

direcionada pela visão do fotógrafo, que, ao olhar através da lente, não deixa de 

ser um pouco Narciso. Todos os fotógrafos, sejam profissionais ou amadores, 

sempre sentem uma ponta de vaidade ao observar a finalização de seu trabalho, 

a produção de uma imagem, aparentemente extraída do real. Uma imagem que 

talvez nunca venha a existir novamente, uma imagem capaz de transmutar-se 

em uma lembrança, uma perpetuação do sujeito, atestando uma provável 

existência da imortalidade. 

 É nesse contexto que se encaixa a sábia afirmação de Susan Sontag: 

"Vivemos no momento, uma época de nostalgia, e a fotografia promove 
intensamente a nostalgia. A fotografia é uma arte elegíaca, uma arte 
do crepúsculo. (...) Precisamente por lapidar e cristalizar determinado 
instante, toda fotografia testemunha a dissolução inexorável do tempo." 
(Ensaios de Fotografia, pág.15) 

 À partir daí, já se pode inserir o poder do cinema, "paralisando" o tempo 

na forma de um conjunto de imagens em movimento, portadoras de uma verdade 

interior, porque, assim como na fotografia, também podem ser manipuladas pelo 

diretor. A película em si é um conjunto de fotografias prontas, ideológicas, 

rodadas em um eixo com uma bobina e lançadas em décimos de segundos 

diante de nossos olhos, um feixe de luz formando uma cena "viva". Caímos aqui 

no fetiche da "sala obscura". 

 Mas, o que pensaria o espectador se pudesse ver a cena pelo avesso ? 

E se ele estivesse atrás da câmera ? Teriam todas aquelas imagens o mesmo 

significado para ele? Compartilharia ele da mesma alienação de outrora ? O 
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fetiche estaria quebrado antes de acenderem-se as luzes ? Não nos 

esqueçamos de que um filme só passa a ser um filme quando a projeção acaba. 

Antes disso, o filme é a própria realidade do espectador. Ficção ou não, ele 

desperta lágrimas, riso, ira, revolta e êxtase. 

 É exatamente esse o objetivo do ensaio. A análise de algumas fotos 

tentarão desmistificar o signo por trás da imagem ideológica. Quando dizemos 

que a fotografia e o cinema são meios que refratam a luz e modificam a imagem 

do real, não estamos mais no campo da metáfora de Engels e Marx (Manifesto 

Comunista) , mas no campo do signo por excelência. 

 Deparamo-nos com uma situação bizarra : um signo tentando decifrar 

outro signo. As fotografias selecionadas foram todas tiradas atrás das câmeras, 

ligadas ou não. Elas captam o ambiente por trás do fetiche. As fotos não são 

publicitárias, portanto, estão aparentemente livres de poses, estereótipos, 

fotomontagem e outros artifícios visuais. Uma das vantagens de fotografar 

bastidores de filmes é que tais fotos remetem à uma anterioridade da produção. 

Independente do sucesso do filme, as fotos foram tiradas sem nenhum 

compromisso com a divulgação comercial, pois é impossível julgar e lucrar em 

cima de algo ainda não finalizado ou editado. Nesse sentido, o fotógrafo 

compartilha da mesma expectativa da equipe cinematográfica diante do 

desconhecido. 

 Por outro lado, a introdução do livro da Magnum tem uma passagem muito 

interessante sobre a parcialidade dos sujeitos captados pela lente (nesse caso, 

tanto a do cinegrafista como a do fotógrafo) : 

 "De certa forma, trata-se de um universo de segunda mão, onde as 

pessoas, sobretudo os atores, não possuem a naturalidade das pessoas da rua, 

pois são profissionais da representação, com uma consciência excessiva de sua 

própria encenação, do controle de sua própria imagem". (pág.15) 

 A pergunta lançada é : até que ponto existe o controle total da imagem 

pelo ator ? Por outro lado, até que ponto o fotógrafo é capaz de captar o 

verdadeiro "eu" de seu objeto e desnudá-lo aos olhos dos outros ? Existiria um 

fetiche inerente nos bastidores mesmo com a câmera de filmagem desligada ? 
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 Provavelmente sim. O que leva o fotógrafo a se aventurar pelos cenários 

dos sets e locações é o verdadeiro desafio de driblar a rejeição, de misturar-se 

ao encantamento e ganhar tal confiança da equipe, de modo a fazer parte dela 

e presenciar os mais surreais e surpreendentes momentos. 

 A foto de abertura traduz muito bem essas sensações. 

 

Foto 1 : Mirjana Jokovic e Lazar Ristovski, Underground, 1993; foto : Peter Marlow 

 O fotógrafo parece ter-se concentrado sobre a figura do casal. Em uma 

pose lasciva, ambos parecem completamente absorvidos um pelo outro. Atrás 

deles, um microcosmo frenético : os técnicos, espalhados ao redor deles, 

medindo distâncias, ajustando o microfone, olhando detalhes, observando a 

claquete. Dali à alguns segundos o diretor gritará : "Ação !" Todos atrás dos 

atores desaparecerão das lentes do câmera-man, os holofotes se derramarão 

sobre os atores e tudo silenciará. 

 Talvez seja feita uma cena de amor, talvez a mulher esteja morrendo nos 

braços do homem, ele a olha languidamente, ela pende a cabeça, talvez ele 

chore. E depois, ouvirão : "Corta !" Pronto, o ritmo frenético inicia-se novamente, 

os técnicos começam a circular, os atores se levantam. 

 É claro que o fotógrafo captou a "imagem-ator"...Evidencia-se a iminência 

da câmera em rodar. O centro da foto já é o fetiche, mas toda a imagem 

inevitavelmente remete à um extra-quadro : o que há por detrás da cena. O 

próprio observador tem a sensação de fazer parte da equipe, provavelmente em 
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virtude do ângulo escolhido pelo fotógrafo. Ele está próximo às máquinas, em 

meio aos técnicos compenetrados, agachado ou sentado, parece até captar o 

calor do ambiente. Mas, sobretudo, ele consegue estar bem próximo dos atores 

atuando. Em suma : encontra-se no limite da fantasia com a realidade. Ele é o 

mediador entre o fetiche e a desalienação, conseguindo registrar 

simultaneamente na película fotográfica os dois momentos opostos. 

 Essa foto faz com que o observador encarne-se dentro do olhar do próprio 

fotógrafo. Mais : faz o observador penetrar dentro dos bastidores, tornando-o 

parte da equipe, familiar à "tribo", quase como um antropólogo presenciando 

rituais indígenas, anotando tudo em um diário. Só, que, nesse caso, o diário são 

os olhos. Essa imagem foi escolhida como abertura do trabalho porque resume 

a função de todas as outras : provocar no observador a sensação de estar em 

carne e osso dentro de um set, através de uma "simples" imagem plana possível 

de ser impressa no "diário visual" de cada um de nós. 

 Mais do que abordar um novo tema para a análise, o fotógrafo nos 

bastidores do filme detém um poder fascinante : ele é o único capaz de congelar 

uma imagem real que mais tarde se tornará o irreal. Só ele pode antecipar a 

imagem que só existe na mente do diretor, onde toda a equipe trabalha dias e 

dias para materializá-la. Nesse caso, o fotógrafo acaba exercendo o papel de 

vidente, pois ele "enxerga" o futuro, ainda que condicionado pelo anteparo da 

máquina. 

 Assim, os bastidores do cinema podem ser encarados como uma tribo : 

uma tribo bizarra, colorida, multi-racial, mas semelhante à várias daquelas 

descritas pelos etnólogos : sem um chefe principal, sem um sistema político 

centralizado e hierarquizado, onde todos são a estrutura, onde o menor deslize 

da função social de cada um desmorona todos os outros membros. Uma tribo 

simétrica e recíproca. Cabe ao fotógrafo, como diz Susan Sontag, "colonizar" 

essa tribo peculiar e propor uma nova forma de abordar o cinema. 

 Antes de começar a análise propriamente dita, é interessante fazer um 

pequeno resumo histórico da fotografia nos bastidores da filmagem. 
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 O pioneiro dessa prática foi Robert Capa, que encarava o cinema como 

uma válvula de escape para suas frustrações e tormentos, pois trabalhava como 

fotógrafo de guerra para a agência Magnum. Disse ele à sua mãe, em 1935: "É 

o fim da fotografia. Já estou cheio, e agora preciso sofrer por outra coisa. (...) 

Preciso ingressar no cinema, pois não tenho o menor futuro com a fotografia." 

(Magnum, pág.7) 

 Em 1945, ele conhece em Paris a atriz sueca Ingrid Bergman, por quem, 

alguns encontros casuais depois, apaixona-se, no que é correspondido. Em 

1946, perseguindo sua amada desde então, ele se infiltra pela primeira vez nos 

bastidores de um filme, "Notorious", protagonizado por ela e dirigido por Alfred 

Hitchcock. Ele consegue enganar os chefões da RKO alegando ser um fotógrafo 

publicitário da revista Life, apesar de ter pedido demissão da revista, que mais 

tarde acabou comprando as fotos, que nunca chegaram a ser publicadas. 

Nasciam ali as primeiras fotografias de estúdios de cinema da renomada Agência 

Magnum. 

 Os fotógrafos contratados dessa empresa ganhavam na época entre 50 e 

100 dólares diários para os trabalhos encomendados. Entretanto, as fotografias 

sobre cinema pareciam bem mais lucrativas, pois conseguiam até 500 dólares 

se contratados para tais funções no show-bizz. A Magnum, na maioria das vezes, 

privilegiava atuar nos estúdios pequenos ou independentes, porque os grandes 

tinham sua própria agência publicitária, com fotógrafos exclusivos. 

 O mérito de todas as fotos escolhidas no livro, principalmente as em preto 

e branco, é o de fugir das fotografias glamurosas de astros e estrelas. Afinal, a 

Magnum sempre trabalhou com a denúncia, a violência, as mazelas humanas, e 

aquele campo era o que de mais ameno havia para seus fotógrafos. 

 Mas uma coisa é certa : nem mesmo o competente Capa resistiu ao 

fetiche do cinema. 

 O olho é mesmo a maior sujeição e vulnerabilidade do Homem... 

 Essa fotografia é composta de diversos elementos. Entretanto, há a 

convergência da imagem sobre um protagonista; a foto remete-se à enigmática 
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figura de Yul Brynner sendo maquiado. É evidente que a fotógrafa Inge Morath 

centralizou o foco no ator, provavelmente com a consciência de abranger 

"objetos" secundários, aliás, inúmeros. 

 

Foto 2 : Yul Brynner e Christine Kaufmann, Taras Bulba, 1961; foto : Inge Morath 

 Num primeiro vislumbre do olhar, nota-se, no primeiro plano, a mão e 

parte das costas da atriz, envolvida por um véu ou xale sobre a cabeça; seus 

dedos estão um pouco desfocados. No segundo plano, aparece um espelho, 

onde parte de seu rosto se reflete. Não se sabe com certeza se ela está mirando 

realmente o ombro ou se simplesmente notou a presença da câmera atrás de si. 

No terceiro plano, lá está o ator, impassível. Mais atrás ainda, no quarto plano, 

evidencia-se o maquiador trabalhando. 

 Um detalhe chama a atenção: como se explica a nitidez do reflexo, se o 

foco aparentemente está concentrado em Brynner ? Ora, a imagem do espelho 

é virtual, de modo que ela acaba sendo refletida quase no mesmo plano que ele, 

ou seja, no terceiro. Assim, a imagem virtual e a mão do maquiador também se 

encontram nessa mesma profundidade, observando-se, quatro planos : primeiro 

a mão e os ombros da atriz; em segundo, o espelho em seus dedos; em terceiro, 

o reflexo, Brynner e o braço do maquiador e em quarto, o próprio maquiador. 

 Tecnicamente falando, essa fotografia é fascinante, porque conseguiu 

retratar quatro planos diferentes, todos perfeitamente distinguíveis. O foco do 

reflexo pode ter sido uma coincidência, ou não. A verdade é que o contraste 
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entre a tonalidade clara da pele e dos olhos da atriz e a tez mais escura de 

Brynner, provoca em toda a imagem um efeito estético no mínimo interessante, 

compondo uma cena rica de variados tons e sombras. 

 Contudo, o que mais acaba chamando a atenção nessa imagem é a 

situação captada pela fotógrafa. Essa parece ser uma cena típica de um set de 

filmagem em locação. Há a certeza da câmera estar desligada, pois os atores 

estão sendo preparados para uma futura tomada. 

 As sensações provocada por tal fotografia não deixam de ser 

extremamente contraditórias. É evidente ali o clima frenético, o tumulto tomando 

conta do local, remetendo-nos mais uma vez à imaginar o extra-quadro. E, no 

entanto, os olhos automaticamente centralizam-se na figura principal, trazendo-

os de volta à foto : é impossível não perceber a extrema tranqüilidade do ator, 

em meio ao ritmo veloz de um intervalo de filmagem. Ele se encontra em uma 

pose contemplativa, distante, parece sonolento, enquanto tudo ao seu redor 

move-se incessantemente. O momento captado pela lente parece colocá-lo em 

uma situação onde se encontra imune ao ambiente : nada é capaz de aborrecê-

lo naquele instante, nada ao seu redor existe, como se os "satélites" 

continuassem orbitando ao redor do "astro" imóvel. Sua simetria monolítica em 

relação à confusão dos outros atesta ainda mais seu distanciamento da 

realidade. 

 Tal momento contraditório acabou sendo literalmente congelado. Mas é 

um congelamento parcial, visto que observa-se ao mesmo tempo o dinâmico e 

o estático. O centro é o congelamento por excelência. O congelamento de uma 

contemplação, de um estado-de-espírito. Brynner parece estar imerso em seu 

personagem, ele é a fantasia, enquanto os outros simplesmente só representam 

o real por trás das câmeras. Talvez tenha sido essa contradição que despertou 

a atenção da fotógrafa, para registrá-la na película. 

 Teria o ator nesse exato momento o controle de sua própria imagem ? 

Não nesse caso, pois ele parece distraído demais para prestar atenção em 

qualquer coisa. Porém, o mesmo não ocorre com Inge Morath : ela percebe um 
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fugaz momento de vulnerabilidade do ator e o enquadra, frente à toda a agitação 

ao seu redor. 

 Ou talvez ela não tenha pensado em nada disso, deixando-se 

simplesmente ser levada pela sujeição do olhar frente ao carisma exótico do 

astro... 

 O primeiro detalhe chamando a atenção do observador para contemplar 

a imagem, não deixa de ser o ângulo e a posição escolhidos pela fotógrafa. O 

embaraço para determinar-se os planos é inevitável, assim como a evidente 

preocupação em concentrar a imagem no casal deitado sobre o sofá. 

 

Foto 3 : Laurence Harvey e Honor Blackman, Leilão de Almas, 1965; foto : Eve Arnold 

 Acima de toda a cena, encontra-se a fotógrafa, em seguida, os objetos 

técnicos da filmagem e, finalmente, mais abaixo, os atores, que se encontram 

quase perpendiculares em relação aos aparatos. Um holofote ilumina o rosto da 

atriz, sinal de que a câmera de filmagem pode estar rodando. Em virtude da 

posição da câmera fotográfica, toda a cena acaba adquirindo um caráter 

revelador, tendendo ao surreal. 



STUDIUM 0  29 

 Essa imagem simboliza a quebra do fetiche. Enquanto a filmadora dirigida 

pelo diretor registra uma imagem irreal, lá está a fotógrafa, congelando uma 

imagem do real. Essa é a principal revelação da foto : ela enfraquece a 

contradição existente entre o filme e o espectador, ela aproxima quem está na 

frente e atrás da câmera, ela dissolve a ideologia presente na cena rodada. Sim, 

os atores estão absorvidos um pelo outro, eles sabem desempenhar seus papéis 

naquele exato momento, por isso em tal instante do ato fotográfico eles 

controlam sua própria imagem. 

 Entretanto, acima deles, lá está a fotógrafa, apta a desvendar a mágica 

do faz-de-conta, fazendo-nos lembrar do que existe por trás da cena. Quando o 

diretor disser "Corta!", o fetiche vai acabar. Contudo, a máquina fotográfica se 

antecipa ao diretor , arrebata o momento da fantasia e a desmistifica, provando 

que o cinema não passa mesmo de ilusão... 

 O mérito dessa fotografia consiste em sua capacidade de desconstruir 

uma idéia, um conjunto de imagens ideológicas (no caso, o filme), 

reinterpretando o mundo do cinema, por isso ela foi escolhida para o fechamento 

do ensaio. O estranhamento sobre tal imagem é bem possível de existir. 

 Todas as fotos acabam nos remetendo à anterioridade de uma produção 

cinematográfica. A crença sobre a veracidade da imagem em movimento e a 

familiaridade que estas podem ter causado sobre o espectador na sala escura, 

certamente foram transfiguradas pelo olhar indiscreto da máquina fotográfica. 
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