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RESUMO

Partindo da constatação de que, reconhecidamente, Pernambuco é hoje uma referência

no Brasil em relação às artes plásticas, este trabalho se propõe a uma análise antropológica de

três artistas pernambucanos que utilizam a fotografia em suas obras. Esta utilização reitera a

importância dos conceitos da fotografia verificadas a partir do século XIX. Tais conceitos

nomeados poeticamente são o fruto do estudo de vários pensadores que discutem a fotografia,

assim como da reincidência de determinados elementos observáveis tanto nas obras de arte,

quanto nos discursos dos artistas. Para tal, foram levadas em consideração a análise de elementos

formais das obras pesquisadas e as recorrências temáticas no processo de criação dos artistas

plásticos Maria do Carmo Nino, Beth da Matta e Rodrigo Braga, tendo como fios condutores

questionamentos sobre a Imagem e a Memória.  Vale ressaltar que a compreensão e interpretação

dos dados foi construída no âmbito da Antropologia do Imaginário e do Pensamento Complexo,

através do diálogo com pensadores como Gilbert Durand e Edgar Morin.

Palavras-chave: Antropologia do Imaginário; Antropologia da Complexidade; Arte

Contemporânea; Artes Plásticas e Fotografia.



ABSTRACT

Comming from the point that, nowadays, Pernambuco is a well known reference in

Brazil, relating to fine arts, this research consists of an antropologic analisys of threee artists from

Pernambuco who use photography in their works. This utilization reinforces the importance of

photography concepts seen since the 19th century. These poetically named concepts are the

result of studies of several thinkers who discuss photography, as well as the reoccurance of

specific elements seen as in the art works as in the astist’s speeches. For this thematic purpose,

it was taken in consideration formal elements of the researched works and the theme reoccurance

in work creation process of the fine artists Maria do Carmo Lino, Beth da Mata and Rodrigo

Braga, having as a linking questions about image and memory. It’s also necessary to mencion that

the data comprehation and interpretation were built in the antropology of the imaginary and

complex thoughts through the dialog with thinkers like Gilbert Dunrand and Edgar Morin.

Key Words: Antropology of the Imaginary; Antropology of the complexity; Conteporary Art;

Fine Arts and Fotography.
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Nota Introdutória

Segunda-feira, 31 de janeiro de 2005, 12h 26min.

A partir da constatação de que o Estado de Pernambuco é reconhecido atualmente

como uma referência nas artes plásticas no Brasil, este trabalho se propõe fazer uma análise

antropológica da obra de três artistas plásticos pernambucanos que utilizam a fotografia em suas

criações. Esses artistas - Maria do Carmo Nino, Beth da Matta e Rodrigo Braga - foram

escolhidos para integrarem essa investigação por se utilizarem, sobretudo da imagem fotográfica.

A utilização da fotografia nas artes plásticas vem sendo tema de inúmeras discussões

desde que o dispositivo fotográfico se aperfeiçoou e se popularizou com o advento da cultura de

massa em fins do século XIX. Paradoxalmente, existe pouca bibliografia sobre esse assunto,

principalmente em Pernambuco, apesar da grande quantidade e qualidade de seus artistas, bem

como, das exposições e dos trabalhos empreendidos por órgãos como a Fundação Joaquim

Nabuco (FUNDAJ) e a Fundação do Patrimônio Histrórico e Artístico de Pernambuco

(FUNDARPE),  principais responsáveis pela difusão da arte do Estado.

Portanto, Um Olhar Fotográfico da Arte de Pernambuco trata do impacto dos

conceitos da fotografia na arte contemporânea, a partir das recorrências temáticas de elementos

observáveis simultaneamente nas obras de arte, no processo de criação e nos discursos dos três

artistas supracitados. Para isso foi imprescindível o diálogo com vários pensadores/guias

imaginários de todo o percurso, dentre eles: Gilbert Durand, Edgar Morin, Gilles Deleuze, Félix

Guattari, Humberto Maturana, Francisco Varella, Gaston Bachelard, Philippe Dubois, Claude

Lévi-Strauss, Boris Kossoy e  Ecléa Bosi.

A interpretação e compreensão dos dados foram, assim,  construídas/forjadas/concebidas

no âmbito da Antropologia do Imaginário e do Pensamento Complexo. Desse modo, os

questionamentos acerca da influência dos conceitos da fotografia sobre as artes plásticas em

Pernambuco são calcados numa antropologia que se volta para o estudo do Anthropos, a

unidualidade, ou seja, uma dimensão ao mesmo tempo única e múltipla do Homem que se opõe
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a atual fragmentação da ciência.

Os conceitos da fotografia mais representativos na obra de cada artista foram nomeados

de maneira poética: Perenidade, Auto-referência, Dualidade e Sedução. Vale ressaltar que

além de apontarem para os questionamentos sobre a Imagem e a Memória, eles são

compreendidos como terminologias fluidas, inacabadas, enfim, abertas para outras possíveis

interpretações sobre o tema.

No afã de proporcionar ao leitor uma maior clareza sobre o assunto, a arquitetura desta

dissertação se estrutura em duas partes: a primeira delas, Aberto ao infinito, traz as minhas

motivações diante da investigação; alguns questionamentos sobre a arte contemporânea e a

fotografia; noções sobre a cultura de massa e a modernidade, assim como os critérios para a

escolha dos artistas.

Na segunda parte, Arqueologia dos vestígios da vida, encontram-se as discussões e

os desdobramentos dos conceitos da fotografia em algumas das criações dos artistas citados,

baseados nas recorrências temáticas já referidas. Por fim, o Epílogo encerra o ciclo discursivo

desta pesquisa, fazendo uma reflexão sobre a dialogia arte e ciência, tendo como ponto de

partida a importância do processo de criação, a influência das imagens técnicas e os estudos

sobre Memória e Imagem.

Com o intuito de tornar a configuração desta dissertação não-linear, várias partes do

texto são subdivididas com anotações de datas – nos moldes de um diário - e colagem de

fragmentos de artigos. Isso possibilitou a inclusão de datas e eventos de importância afetiva e

pessoal – ainda que timidamente descritas – e que antecedem e se misturam ao meu ingresso no

Programa de Pós-Graduação em Antropologia, estando intimamente ligadas ao tema proposto.

Como resultado disso a narrativa está disposta como uma espécie de diário de campo, que

congrega a idéia de revelar simultaneidade entre o pensamento crítico e as observações do

empreendimento prático da pesquisa.

Para tanto, tentei integrar formulações importantes que foram os frutos das leituras e

discussões em sala de aula, em encontros de orientação, nas visitas às exposições de artes

plásticas e de fotografia, na apreciação de filmes ligados ao tema, na colagens de artigos retirados
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de revistas, jornais, folders, catálogos de mostras, etc., assim como breves rascunhos de palestras

e seminários voltados para essa temática. Desse modo, ao confrontar as discussões acadêmicas

com alguns fatos importantes no processo da pesquisa, muitas impressões pessoais e emoções

puderam ser integradas ao texto, que de outra maneira, poderiam jazer em anotações pontuais,

perdendo-se na construção da escrita. Por fim, um anexo traz as reproduções das obras de arte

pesquisadas; o intuito foi evitar a sobrecarga de uma análise formal dessas obras, ou mesmo que

elas se tornassem meras ilustrações das discussões contidas no texto.

Dessa maneira, à parte as discussões, o leitor terá oportunidade de manusear as

reproduções separadamente, acompanhando os questionamentos teóricos referentes às mesmas,

assim como se deixar levar pelos desígnios da criação. Terá possibilidade de compreendê-las

como novas/outras realidades e formas de conhecimento, que podem ou não estar contidas no

texto escrito. Ao final deste trabalho, há ainda os currículos resumidos dos artistas que integraram

a pesquisa, contendo informações sobre suas respectivas formações, suas principais exposições,

assim como o endereço eletrônico fornecido pelos mesmos, objetivando, caso o leitor se sinta

motivado a buscar outras informações e/ou trocar idéias.



Primeira Parte
ABERTO AO INFINITO
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Quarta-feira, 3 de novembro de 2004, 20h 15min.

“Rosângela Rennó (1962 -) lida com a história saturada da fotografia, com sua perda de

substância simbólica. O maravilhamento há muito cedeu lugar à banalidade. Rennó busca

uma outra iconicidade, fundindo os níveis de percepção da imagem, a corporeidade e o

poder simbólico da fotografia”.

HERKENHOFF, Paulo. Construção do sujeito. Guia das Artes, n.32, p.12-13.

Humorais – 1993 – Rosângela Rennó.

 Fonte: www.itaucultural.org.br

A mulher que perdeu a memória – 1988
Rosângela Rennó.
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Pensando e  Narrando...

Quinta-feira, 18 de março de 2004, 12h 19 min.

“Pensar não inclui apenas o
movimento das idéias, mas também sua
imobilização”.

Walter Benjamin

Uma das epígrafes que integra o capítulo Contra o relativismo do livro Enigmas da

Cultura de Edgar de Assis Carvalho (2003) não poderia ser mais precisa em relação à busca,

ao desejo e ao desafio do conteúdo dessa pesquisa: “Cada criatura traz duas almas consigo:

uma que olha de dentro para fora, outra de fora para dentro”.

Nestas linhas, Machado de Assis nos mostra a necessidade humana de tornar o processo

de compreensão crítica de nossas ações uma via de mão dupla, que medita sobre o agir cotidiano

ao mesmo tempo em que considera a reflexão desses atos na constituição de nossa própria

subjetividade. Trata-se de conhecer o conhecer (Maturana & Varela, 1995) e da vertiginosa

tarefa de analisar criticamente o processo de construção da nossa visão de mundo e do

pensamento científico. O convite à responsabilidade mediante um posicionamento reflexivo de

nossas próprias ações se justifica na tensão dialógica entre as várias esferas do pensar e do

agir, desde a simples troca de cumprimentos em um elevador até as discussões epistemológicas

que travamos no espaço acadêmico.

O processo de conhecer o conhecer, nos leva a observar-nos diante da realidade que

está em constante transformação, nos convida a uma postura ética pautada na crença do amor,

pois “(...) biologicamente, sem amor, sem a aceitação do outro, não há fenômeno social”

(Maturana & Varela, 1995: 264). Esse discurso que freqüentemente tem surgido em várias

esferas das ciências humanas, parece simplório e de fácil aplicabilidade, contudo, só se torna

viável no momento em que nos despimos da arrogância das certezas [impostas] que limitam

nosso entendimento em relação às dinâmicas culturais.
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Dessa maneira, a busca de conhecer como conhecemos, ou seja, de entender a

constituição do mundo das experiências cognitivas, implica no abandono das certezas: “(...)

toda experiência de certeza é um fenômeno individual, cego ao ato cognitivo do outro, em

uma solidão que, (...) é transcendida somente no mundo criado com esse outro” (Idem,

1995: 61).

Na tentativa de apreender esse conhecimento do conhecimento e iniciando minha

investida na construção de um trabalho dissertativo sobre um Olhar Fotográfico da Arte de

Pernambuco - partindo e me integrando ao Pensamento Complexo -, experienciei algumas das

dificuldades que esse caminho me apresentou, tais como: um vasto material de pesquisa sobre

as artes plásticas e a fotografia e o pouco tempo para empreender esse projeto junto aos prazos

determinados pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia; a urgência de posicionar-me

criticamente diante das obras de arte e dos depoimentos dos artistas, buscando dar-lhes um

tratamento e uma dimensão apropriada sem reduzi-las a meras ilustrações do corpo teórico da

pesquisa, e, por fim, a turbulência de idéias que felizmente nos invade, mas que ao mesmo tempo

nos dispersa.

O desafio parece se tornar mais intenso quando se tenta escrever sobre as expressões

artísticas contemporâneas, por sua proximidade histórica – esse fato dificulta a análise dos fatores

que a definem, tanto por sua multiplicidade quanto por sua fragmentação -, e ao mesmo tempo

pela insurgência de polêmicas tanto entre os espectadores quanto entre os estudiosos.  O fato

das expressões artísticas contemporâneas gerarem tantas discussões se deve a uma sólida opinião

comum por parte do público e dos críticos de arte que restringem como artes plásticas, os

gêneros clássicos como a pintura, a escultura, o desenho e a gravura. Contudo, os procedimentos

de produção das imagens técnicas que começam a se popularizar através da fotografia, pelo

design, pela publicidade, pelo cinema, pelas histórias em quadrinhos e imagens digitais, etc., têm

transformado e influenciado profundamente as artes plásticas, principalmente no século XX.

Dessa maneira, as artes plásticas contemporâneas experimentam uma espécie de osmose

com todos os meios de produção técnica de imagens, que configuram a experiência estética

resultante da expansão da tecnociência que invade todos os planos da vida cotidiana e da
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cultura de massa.

Por essa razão, a situação das artes plásticas de nosso tempo não é a de um universo

ordenado, estável e tranqüilo, pelo contrário, trata-se de uma atividade mestiça e pluralista,

resultado de inevitáveis hibridações que conseqüentemente levam à superposição de expressões

e técnicas (Jiménez, 2002).
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Alguns Questionamentos sobre a Arte Contemporânea e a Fotografia

Sábado, 9 de outubro de 2004, 13h 59min.

“A arte é (tornou-se) fotográfica?”.

Philippe Dubois

As discussões que cercam as artes plásticas e a fotografia remontam ao Renascimento

europeu. Apesar disso, esse tema não é tratado com maior profundidade não só pelos especialistas

no estudo da arte, mas por outras áreas do conhecimento como a história, a sociologia e a

antropologia, o que se constitui num equívoco, visto que as artes plásticas trazem em sua íntima

constituição, uma grande quantidade de conhecimentos sobre a história das civilizações, das

relações sociais, da dinâmica da cultura e do homem imerso nos labirintos da criação. Cristalizada

na forma de obra de arte, a criação artística dá sentido ao Cosmos, reordena e recria a realidade

fomentada por um imaginário pulsante.

Em cada momento da história da humanidade as artes plásticas trataram de representar

os medos e os anseios de cada sociedade, assim como, as belezas e as tragédias dos homens e

dos deuses. A criação humana fomentada por seu imaginário (simultaneamente filogenético e

cultural, universal e particular) sofre as influências impostas pelas mais variadas ideologias

[religiosas, científicas, historicistas, etc.], contudo o pensamento simbólico e o raciocínio pela

analogia que caracteriza esse mesmo imaginário (metáfora) são tratados muitas vezes com desdém.

Apesar disso, continuam a irromper nas obras de arte e na cultura - a exemplo do

Romantismo, do Simbolismo e do Surrealismo - revelando a necessidade do homem em se

alimentar das imagens oníricas, irracionais e poéticas para dar sentido à sua existência (Durand,

2001).

No Ocidente há um esforço para negar – talvez falsear desde a escalada Iluminista – a

compreensão de que a realidade mais concreta do pensamento é também informada a partir de
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imagens de um inconsciente não manifesto que se torna consciência ativa (Durand, 2001: 36).

Essa articulação entre razão e desrazão do pensamento humano é vivida de maneira

intensa na criação artística e no caso da arte contemporânea, é experimentada de maneira ampla

e livre por dialogar com múltiplos meios e suportes1 .

É por estabelecer esse diálogo (ou dialogia) entre os mais diferentes meios e suportes,

que a arte contemporânea é híbrida e promíscua, fazendo uso, portanto, de muitos elementos

estranhos aos cânones da arte clássica e acadêmica. Isso resulta na múltipla e confusa terminologia

de expressões artísticas que misturam apresentações musicais, teatrais e o uso do corpo - casos

da performance, do happening e da body art -, na utilização de multimeios como a fotografia,

o vídeo e computadores, e por fim, no uso de objetos do cotidiano a exemplo dos objetos

trouvés, dos ready mades2  e das instalações que vêm gerando discussões e incompreensões

entre críticos, pesquisadores e público.

Antes de tudo, devemos entender que a arte contemporânea é filha da Modernidade,

que na maioria das vezes é vista com desconfiança, pois jamais é claramente apreendida (Balandier,

1997). São próprias da natureza da Modernidade a polissemia e a polimorfia. As antigas

identidades culturais que por muito tempo estabilizaram o mundo social se baseavam no sujeito

do Iluminismo – que parte da concepção da pessoa humana como um indivíduo racional, centrado,

unificado nas idéias e nas ações que traz uma dimensão individualista por tratar a identidade a

partir do eu. Essas identidades culturais vêm sofrendo, a partir da década de 1960, deslocamentos

que provoca a fragmentação do indivíduo e, conseqüentemente, a emergência de novas

possibilidades [políticas] para o sujeito.

Essa interação contínua entre diferentes possibilidades para a constituição das identidades

1 Material que o artista utiliza para expressar-se; por exemplo, para a pintura usa-se a tela, para a escultura a
rocha ou o barro, para a gravura o papel.
2 Os Objetos Trouvés (objetos achados) geralmente são formas naturais como conchas, raízes de árvores e
seixos, alterados pelo artista que os recolhia e associava a outros elementos. Uma expressão artística muito
usada pelos surrealistas. Já os Ready-Mades (pronto-a-usar ou já-pronto) são objetos utilitários do cotidiano
sem nenhum valor estético em si, escolhidos ao acaso e retirados de seus contextos originais e elevados à
condição de obra de arte ao ganharem uma assinatura de um artista e um espaço de exposições, museu ou
galeria.
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individuais e coletivas conduz o indivíduo a interrogar a racionalidade ocidental, na qual o sujeito

passa a ser submetido às exigências burocráticas e da sociedade de consumo que se revelam

injustas e que são impostas pelo progresso e pelo desenvolvimento econômico e social unilineares

(Balandier, 1997).

Exposto a essas condições, o sujeito moderno surge das diferentes identidades que

assume em diferentes momentos. São identidades contraditórias que não remetem mais a um eu

coerente e fixo, mas que se formam e se transformam continuamente em relação aos movimentos

da cultura e da sociedade. Georges Balandier caracteriza a dinâmica da Modernidade como um

“(...) movimento de desconstrução, de destruição da hierarquia dos conhecimentos e dos

valores, de tudo o que contribui para a formação de sentido, de tudo o que foi constituído

em paradigma ou modelo” (1997: 145).

Diante disso, a criação artística na Modernidade é um momento em que se tenta superar

ou transformar a técnica – o termo técnica é aqui empregado como a utilização racional das

tecnologias científicas – buscando novos caminhos ou até mesmo subvertê-la:

“A modernidade da criação, ao contrário, requer a fuga às comodidades; exige

uma constante reavaliação; é procura, experiência, aventura que a faz dificilmente

localizável – ou desterritorializada” (Balandier, 1997: 137).

A fragmentação do sujeito que reconstrói e desconstrói a realidade já existente, implica

na degradação de modelos cristalizados também nos campos da criação artística (literatura,

música, artes plásticas, etc).  Nesse sentido, as experiências artísticas contemporâneas mostram-

se inacabadas e em dinâmica (re)construção. Suas fronteiras são indefinidas e não oferecem

uma resposta. Evidenciam a experiência humana (efemeridade) no misterioso percurso da vida

que não é feito apenas por momentos felizes e belos, mas que também é marcado pelo grotesco

e pelo sofrimento.

Talvez parta daí a falta de comunicação entre a arte contemporânea e seu público, tendo

em vista que esses espectadores foram condicionados a buscar a beleza na arte acadêmica e
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clássica, não percebendo que a obra de arte também é indagação da existência do homem, e

que ela muitas vezes traz consigo a angústia do tempo irreversível, que nos leva à morte e que se

configura como um dínamo na criação, na qual não há clivagem entre a ordem e a desordem,

sagrado e profano, feio e belo.

Esse processo de superação dos cânones academicistas e clássicos – o que não supõe

um processo de ruptura, mas sim, um movimento de integração e ampliação das fronteiras de

uma tradição que é própria do fazer artístico – que se consolida entre vários artistas plásticos no

movimento modernista do início do século XX, em certa medida, parte do deslumbramento

mediante o alto desenvolvimento tecnológico do final do século XIX. Tal momento histórico se

consubstancia frente à falta de perspectiva de uma sociedade igualitária e das reformas sucessivas

do pensamento científico e social, a exemplo da Teoria da Relatividade e do Marxismo.  As

obras e os discursos dos artistas modernistas profetizam as contradições dos rumos da arte e da

sociedade no século XX: o movimento futurista conclama as revoluções tecnológicas e se aproxima

do fascismo; as pinturas cubistas revelam uma representação de múltiplas perspectivas dos

objetos, fruto de um novo olhar sobre a realidade, e o dadaísmo que questiona duramente o

futuro da sociedade a partir da materialização do absurdo e de apresentações ousadas que na

verdade refletem as contradições sociais ocidentais.

Os avanços tecnológicos logrados a partir do século XX e sua veloz absorção pela

sociedade – gerando a cultura de massa – modificaram profundamente a maneira como a sociedade

percebe a obra de arte. Walter Benjamin (2000) anuncia esse fato quando proclama a morte da

aura da obra de arte devido à substituição de seu valor de culto pelo valor de exposição

ocasionado, por sua vez, pela influência da reprodutibilidade técnica da imagem, como reitera

Eduardo Neiva Jr (1986: 65):

“A obra de arte deixou de ser única; não pode ser possuída, porque as técnicas de

reprodução destroem sua qualidade de estar aqui e agora. Estamos diante de

multiplicações infinitas que não exigem ou sequer apontam na direção de um modelo

original”.



22

Entre outras razões, as mudanças ocasionadas pela reprodutibilidade das imagens nas

artes plásticas se iniciam e se consolidam com a popularização do dispositivo fotográfico. Aqui

verificamos como se estabelece a relação entre as artes plásticas e a fotografia, que na verdade

nunca deixaram de manter uma estreita afinidade, mas que têm relativa autonomia enquanto

campos de expressão artística. A própria história do aprimoramento do dispositivo fotográfico

nos mostra a sua aproximação com as artes plásticas - numa relação recursiva entre o processo

técnico e as mudanças sofridas pela arte (Morin,1990; Barbosa, 2003)-, evidenciada em dois

momentos que considero oportunos de serem pontuados.

No primeiro momento – no Renascimento –, a fotografia não passava de uma rudimentar

Caixa Preta por onde penetrava a luz (através de um pequeno orifício) revelando uma imagem

invertida. Esse empecilho técnico foi cuidadosamente aprimorado a partir de um jogo de espelhos

dando realismo à imagem. Os estudos que desenvolveram o dispositivo fotográfico são originários

da perspectiva renascentista, e foram utilizados como instrumento para a obtenção da aparência

da realidade a partir do ponto de fuga. Ou seja, a fotografia vive nesse momento de sua história,

uma relação de “(...) aspiração rumo à arte (...)” (Dubois, 2001: 253), já demonstrando,

àquela época, a intenção de superar a pintura na representação mimética da realidade.

Contudo, essa mesma Caixa Preta não tinha condições de fixar as imagens que

representava e isso só foi possível com o desenvolvimento da Física (captação de imagens a

partir da Ótica) e da Química (a descoberta de sensibilidade à luz de certas substâncias à base

de sais de prata). O período que separa a utilização da Caixa Preta por pintores e desenhistas

para o estudo da perspectiva no Renascimento, dos experimentos que fixaram as imagens feitos

por Joseph Nicéphore Niépce (1765 – 1833) e por Jean Jacques Mandé Daguerre (1787 –

1851), e finalmente o movimento Pictorialista3  (1854 – 1910), seria o momento no qual a

fotografia se alimenta dos padrões de representação das artes plásticas.

3 O movimento Pictorialista se caracterizou por uma busca da aproximação entre a fotografia e a pintura. Para
isso, os fotógrafos pintavam as fotografias, riscavam os negativos ou esfumaçavam as imagens. Esses
fotógrafos passam a utilizar composições e assuntos característicos da pintura, tais como paisagens, naturezas-
mortas e retratos. Enquanto alguns pintores alimentavam preconceitos em relação à fotografia, outros se
utilizavam dela para pintar, como por exemplo, o francês Jean-Auguste-Dominique Ingres e, posteriormente,
os artistas ligados ao movimento Impressionista.
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No segundo momento – início do século XX – há uma inversão nessa relação, pois as

artes plásticas passam a se apropriar do dispositivo fotográfico a ponto de a arte contemporânea

se tornar profundamente marcada pelos fundamentos que constituem a fotografia (Dubois, 2001).

 A partir de então, a imagem fotográfica, de forma empírica, passou a propiciar reflexões

sobre o estatuto da pintura enquanto representação visual, libertando-a da obrigação de

representar mimeticamente a realidade, tarefa à qual estava ligada há séculos. Além disso, a

fotografia mostra-nos imagens que antes eram impossíveis de serem apreciadas e isso representa

novas visualidades/possibilidades para que os artistas as utilizem como matéria-prima nas criações.

Como exemplo desse fato, as pinturas do movimento Suprematista4  que busca “reduzir”

os elementos visuais da realidade – como a representação de paisagens ou de pessoas – a

objetos geométricos planos como quadrados ou retângulos. Os artistas desse movimento partiram

do estudo e da observação de fotografias aéreas, que planificam a realidade tridimensional da

superfície terrestre.

Ao compararmos as fotografias aéreas e as composições suprematistas, percebemos a

influência desse tipo de imagem fotográfica; tantos as pinturas quantos as fotografias mostram-

nos imagens sem o horizonte que determina a sua profundidade, sem saliências, geometrizadas e

achatadas (Fig. 01 e 02).

Outros movimentos artísticos do modernismo europeu integram de maneira relevante a

fotografia em suas criações como o Dadaísmo e o Surrealismo. Esses movimentos artísticos,

precursores da arte contemporânea, tinham a provocação e o mundo onírico como eixos

constitutivos de suas poéticas. Para operacionalizar a representação desse mundo calcado no

sonho e na irracionalidade, desenvolveram práticas de associação (montagem de objetos,

colagens de imagens, etc) de materiais banais e estranhos à arte acadêmica. As fotomontagens

usadas pelos dadaístas e surrealistas (Fig. 03 e 04) configuram-se como a associação polifônica

4 O Suprematismo é uma tendência ligada à arte abstrata que existiu na União Soviética entre os anos de 1914
a aproximadamente 1929. O pintor Kasimir Malévitch (1878-1935) é considerado um dos nomes mais importantes
do Suprematismo e da arte moderna européia.
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de materiais que tinham a imagem fotográfica como elemento fundamental:

“(...) as associações de fragmentos fotográficos empregam desse modo todos os

fios da analogia, da comparação, da acoplagem de idéias, num sentido político de

contestação e de crítica (...)” (Dubois, 2001: 269).

É inquestionável que os dadaístas formam uma das mais importantes raízes da arte

contemporânea, pois suas criações artísticas foram fundamentais para as artes plásticas na segunda

metade do século XX. Entre as ações do grupo Dada estão apresentações que são consideradas

como a pré-história da performance e do happening (Glusberg, 1987), o uso de objetos

cotidianos que antecipam a arte objetual (ready-mades) e a utilização de multimeios como o

cinema e a fotografia.

Outros movimentos modernistas fizeram usos formais e conceituais da fotografia. Cito

apenas o Suprematismo, o Dadaísmo e o Surrealismo para evidenciar a recursividade entre a

história das artes plásticas e a história da fotografia (Barbosa, 2003), apesar dos pouquíssimos

estudos e publicações que investiguem mais detalhadamente esse intercâmbio que muito tem a

nos dizer. Paralelo a esses movimentos modernistas que trazem para si “elementos constitutivos

da imagem fotográfica”, a fotografia se consolida como um dos principais veículos de comunicação

de massa no ocidente.
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Fig. 03 – Fotomontagem dadaísta (1919) de
Raoul Hausmann.

Fig. 04 – A Puberdade Próxima (1921).
Fotomontagem do artista Surrealista Max Ernst
(1891- 1976).

Fig. 01 – Técnica de aerofoto-grametria ou
fotografia aérea.

Fig. 02 – Composição suprematista – 1914, Kasimir
Malévitch.
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Cultura de Massa e Modernidade

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2005, 19h 35 min.

A contemporaneidade reflete um estado de sobreposição de vivências culturais

fragmentadas e territorialmente afastadas, que penetram amplamente no cotidiano de todos,

pois o projeto da modernidade que abrange os três últimos séculos da história ocidental, tem os

seus signos resignificados pela cultura de massa, resultando em uma devastadora influência da

imagem técnica em todas as esferas sociais no século XX; evidentemente, a arte não ficaria de

fora desse processo.

Para Edgar Morin (1997), a cultura de massa representa uma segunda industrialização.

Não se trata de uma industrialização mecanizada, mas processada nas imagens e nos sonhos.

Assim, percebemos uma segunda colonização, vertical e com grande penetração na alma humana,

que é difundida pelas grandes corporações de propaganda e veiculação de massa. Trata-se da

transformação da cultura em mercadoria. Temos então, uma crescente estabilização da chamada

cultura de massa - mass media -, regida por normas da maciça fabricação industrial de imagens

e das técnicas de sua difusão, a partir da publicidade que tem por finalidade vender seus produtos

e criar necessidades de consumo para as massas sociais.

Antes de tudo, devemos considerar que uma cultura é constituída por um complexo de

símbolos, mitos, imagens e normas que orienta os indivíduos e que estrutura suas emoções. Há

uma imbricada troca de experiências sociais dentro de uma mesma cultura. Dessa maneira, a

cultura de massa se integra e se faz controlar por diferentes grupos e tradições sociais, ao

mesmo tempo em que, tende a corroer e a se desagregar de algumas normas desse mesmo

grupo, num processo dialógico, recursivo e hologramático. Portanto, a cultura de massa não é

completamente autônoma, mas cosmopolita por definição e seu perfil delineia-se como a primeira

cultura universal da história da humanidade (Morin,1997).
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Nesse sentido, as artes plásticas sofrem com as contradições entre o seu próprio processo

de criação e a padronização que é peculiar à dinâmica da cultura de massa e que consiste em

mecanismos de adaptação ao público (e vice-versa). Esses mecanismos muitas vezes têm

finalidades manipulatórias e se configuram como o efeito perverso da penetração da imagem

enlatada no imaginário social. A contradição entre a criação artística e a padronização que,

nesse caso, atinge diretamente a arte, está no fato de que no Ocidente o artista só se afirma

individualmente a partir do Renascimento europeu (momento em que o comércio e a

industrialização começam a tomar força), fazendo com que seu trabalho criativo passe a ser

tratado como trabalho produtivo.

Percebemos paradoxalmente, através desse processo de massificação e de racionalização

da imaginação simbólica - que a fotografia enquanto imagem técnica, de um certo ponto de

vista, ajudou a construir – que não há apenas um processo de sufocamento das expressões

criadoras, pois “(...) quanto mais a indústria cultural se desenvolve, mas ela apela para

individuação (...)” (Morin,1997: 31). Assim, ocorre a recursa massificação e individuação ad

infinitum. Por tudo isso, a filosofia da imagem proposta por Gilbert Durand é fonte fecunda de

debate e inspiração para esta pesquisa, tornando-se indispensável. Esse autor chama-nos a

atenção para a necessidade de não esgotarmos o poder simbólico da criação das imagens,

principalmente no momento em que vivemos numa sociedade massificada em que a “imagem

enlatada” sufoca e anestesia a criatividade individual, revelando um perigo que fingimos

desconhecer:

“(...) perigoso quando a imagem sufoca o imaginário, perigoso quando nivela os

valores de grupo (...) perigoso quando os poderes constitutivos de toda a sociedade

são submersos e erodidos por uma revolução civilizacional que escapa ao seu

controle (...)” (Durand, 2001:120).

Esse pensador expõe sua preocupação diante da explosão da imagem técnica e

reprodutível, que ocasiona manipulações imagéticas irresponsáveis que paralisam qualquer juízo
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de valor por parte do espectador e que são orientadas pela supracitada sociedade de consumo

Ocidental pelas vias da publicidade (mass media), que cada vez mais se aprimora e se legitima

através do avanço tecnocientífico. Assim, o imaginário criador se esgota pela inflação da

produção de imagens voltadas para a indústria do entretenimento, ou seja, uma iconoclastia

por excesso que tem integrado e influenciado toda a nossa existência.

Essa iconoclastia por excesso pode ser percebida em quase todas as esferas sociais,

assim como em todas as fases que caracterizam o desenvolvimento psíquico do homem moderno,

assim como, nos processos pedagógicos da coletividade, em seus costumes e nas suas escolhas.

O filósofo Vilém Flusser compartilha da opinião de Gilbert Durand acerca dos perigos da imagem

técnica e da alienação do homem em relação às suas próprias máquinas:

“O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa

a viver em função de imagens. Não decifra as cenas das imagens como

significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como

conjunto de cenas” (Flusser, 2002: 9).

Como exemplo disso, por várias décadas – e ainda hoje -, o uso irresponsável dos

veículos de massa que associam mensagens visuais em que contracenam pessoas belas, elegantes

e saudáveis em cenários sedutores e prazerosos ao consumo de drogas lícitas, induzindo um

estilo de vida a ser imitado e consumido de maneira urgente. Como extensão disso, vemos

ainda, uma larga utilização da manipulação da imagem fotográfica voltada para a veiculação dos

preconceitos raciais, religiosos, políticos e de exploração sexual. Infelizmente a imagem técnica

também serve a esta realidade, onde os fins (lucro) são mais importantes que os meios (mensagem).

Buscando a outra face da mesma moeda e seguindo o rastro das discussões surgidas

diante das revoluções do universo da imagem após o desenvolvimento de sua reprodutibilidade,

discuto a influência da fotografia sobre a arte contemporânea pernambucana a partir (entre

outras coisas) do olhar de quem a constitui – os artistas.
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A Escolha dos Artistas

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2005, 20h 18 min.

Na tentativa de compreender, expandir e propor uma contribuição “(...) ao terreno

sempre pantanoso e sedutor da estética fotográfica” (Kossoy, 1999: 13) junto aos fenômenos

da natureza da criação artística no contexto da contemporaneidade, busco a partir do Pensamento

Complexo entender esse Homo creator em sua inteireza, ou seja, como ser cosmo-psico-bio-

antropossocial (Carvalho, 2003). De acordo com a antropocosmologia proposta por Edgar

Morin “(...) a totalidade humana [como] (...) um fragmento inacabado (...)” (2003, 75).

Nesse sentido, tal proposta nos aproxima do termo bricolagem nos moldes formulados por

Claude Lévis-Strauss (1989), pois chama a atenção para uma realidade ao mesmo tempo

sincrônica e diacrônica, ordenada e dispersa, tornada incômoda para o pensamento Ocidental:

“A bricolagem é um processo que se define basicamente pela ausência de

um projeto que ajuste, de modo linear e causal, meios a fins. (...) Seu papel

é criar signos e significados valendo-se de resíduos culturais acabados,

imprimindo-lhes rearranjos e reorganizações” (Carvalho, 2003: 9).

A bricolagem tem grande importância na construção desta pesquisa, pois ajuda a

compreender como os artistas plásticos contemporâneos se apropriam dos conceitos da Fotografia:

“(...) a arte se insere a meio caminho entre o conhecimento científico e o

pensamento mítico ou mágico, pois todo o mundo sabe que o artista tem,

ao mesmo tempo, algo do cientista e do brincoleur: com meios artesanais,

ele elabora um objeto material que é também um objeto do conhecimento”

(Lévi-Strauss, 1989: 38).

Tendo em vista essas proposições, o próximo passo da pesquisa foi proceder à escolha
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dos artistas. Para tal, foram observadas as seguintes condições: atuar em Pernambuco e trabalhar

com múltiplas expressões e suportes – o que pressupõe que os mesmos dialogam com a fotografia.

Não era imperativo para este estudo que esses artistas plásticos soubessem fotografar

profissionalmente ou que tivessem qualquer noção de técnica fotográfica. Era fundamental, apenas,

que eles utilizassem, de alguma forma, o dispositivo fotográfico em suas obras.

Investiguei diferentes obras e artistas dentro dessas condições. Não foi uma escolha

fácil, pois Pernambuco é hoje considerado um dos Estados brasileiros de maior destaque nas

artes plásticas, tanto pela quantidade quanto pela qualidade de artistas. Há também, um crescente

interesse de investimentos em políticas culturais como, por exemplo: a ampliação do circuito de

exposições no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães – MAMAM que recebeu, em 2003,

artistas que participaram da Bienal Internacional de Veneza; a instalação do Espaço Cultural

Banco do Brasil no centro do Recife em 2004/05 e a recente aquisição por parte do Governo

do Estado de Pernambuco de uma das maiores coleções de arte contemporânea da América

Latina que pertencia a Marcantonio Vilaça, que ficará em exposição permanente no Espaço

Cultural Tacaruna que se encontra em construção. Tudo isso tem despertado o crescente interesse

por parte de pesquisadores e críticos de arte de todo o país, tanto pela obra de novos artistas

locais como de outros já consagrados.

Após trocar idéias com muitas pessoas envolvidas nesse universo e percorrer muitas

exposições, selecionei para iniciar minha investigação três artistas: Maria do Carmo Nino que é

pintora, fotógrafa, trabalha com vídeo-arte, performance e manipulação digital; Beth da Matta

que trabalha com pintura, desenho, vídeo-arte, intervenções urbanas, performance, objetos e

fotografia; Rodrigo Braga que é fotógrafo, pintor, trabalha com objetos, manipulação digital e

vídeo-arte (no final da dissertação segue um currículo resumido da formação, trajetória e principais

exposições desses artistas).

Dentre os três artistas, Maria do Carmo Nino vem explorando há mais tempo os recursos

da fotografia, tendo inclusive estudado e participado de exposições na Europa. Rodrigo Braga,

por sua vez, vem também empreendendo estudos na área da fotografia e manipulação digital, o

que lhe possibilitou uma bolsa de pesquisa concedida pela Fundação do Patrimônio Histórico e
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Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) para explorar esse meio. Finalmente, Beth da Matta

utiliza-se da fotografia e de seu produto (a foto) de maneira a não explorar sua técnica

profissionalmente, ou seja, para o registros de suas ações artísticas e tendo exposto os

desdobramentos dessas experiências em várias capitais do país.

Ao percebermos como cada um desses artistas utiliza à sua maneira os diferentes níveis

de conhecimento que dispõem sobre a técnica fotográfica, podemos observar a relação que se

estabelece entre suas criações e os conceitos que a fotografia sugere.
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Recursividade e Hologramaticidade dos Conceitos da Fotografia

Quais conceitos da fotografia influenciam em maior grau ou menor grau cada um desses

artistas e suas obras, pressupondo suas diferenças (visões de mundo), bem como a diversidade

e autonomia de suas obras?

Consciente do terreno movediço deste empreendimento, tomei algumas iniciativas tais

como: deixar que o campo falasse e buscar na recorrência de temas levantados pelos depoimentos

dos artistas, o fio condutor para orientar a discussão e a escrita desse trabalho; exercitar a

liberdade poética para nomear os conceitos da fotografia que emergem nas obras desses artistas

com o intuito e o cuidado de não encerrá-las num reducionismo conclusivo, mas de apontar

possíveis interpretações.

Ao atentar para o campo, descobri que o cerne de meus questionamentos estava nas

discussões levantadas pela memória. Esse tema (memória) aparecia com freqüência nos discursos

dos artistas e, como sabemos, a fotografia é um elemento relevante para apreensão do espaço

e do tempo do passado.

No decorrer da pesquisa, percebi que os estudos sobre a memória tangenciam muitas

discussões sobre a imagem, ou seja, a questão mnêmica não é um tema importante apenas para

a fotografia, todavia para todo e qualquer estudo da imagem. E é nesse sentido, portanto, que a

imagem mecânica da fotografia – sem negligenciar seus elementos particulares – não se diferencia

de outros tipos de imagens, visto que também dialoga com as teorias que fomentam o que se

compreende como memória.

Para Phillipe Dubois (2001), a fotografia enquanto produtora de imagens é o equivalente

tecnológico moderno de nossa capacidade mnêmica. Nesse sentido, os estudos da memória e

da imagem estão intrinsecamente ligados e aparecem como um fio condutor na apreensão das

diferentes propostas artísticas pesquisadas. Esse fato nos mostra que as concepções da fotografia

– nomeadas aqui de maneira poética – encontram-se dialogando de alguma forma entre si num
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plano comum e revela um fenômeno ao mesmo tempo recursivo e hologramático (Morin, 1990).

Isso se deve, logicamente, ao uso direto ou indireto que os artistas fazem do dispositivo fotográfico,

mas ressalto que considero essa utilização um prolongamento (muitas vezes metafórico) dos

usos comuns e cotidianos da imagem fotográfica.

Portanto, compreendo que a fotografia dialoga hologramaticamente (Morin, 1990) com

outros tipos de imagens5 , ou seja, que a imagem fotográfica contém elementos formais de outros

tipos de imagens que a contém, valho-me das reflexões de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992)

em relação à definição de conceito.

Como sabemos, muitas terminologias usadas por estetas e historiadores acabam por

empobrecer o conteúdo simbólico e a dimensão mágica das obras de arte. Contudo, para mim,

é quase inevitável correr esse risco, posto que qualquer interpretação no campo das artes pode

levar-nos a equívocos e conseqüentemente, a muitas críticas.

Entretanto, da mesma maneira que um conceito se impõe a si próprio – como propõem

esses pensadores –, a obra de arte após ser concebida e ao se tornar independente de seu

criador, exerce essa condição de autoposição (Deleuze & Guattari, 1992). A obra de arte

contém em si um excedente indizível, apesar da dialogia dos discursos. O fato é que, tanto o

artista quanto o público, criam conceitos sobre a obra de arte em questão, tendo em vista que:

 “(...) o conceito não é dado, é criado, está por criar; não é formado, ele próprio se

põe em si mesmo, autoposição. As duas coisas se implicam, já que o que é

verdadeiramente criado, do ser vivo à obra de arte, desfruta por isso mesmo de

uma autoposição de si, ou de um caráter autopoético pelo qual ele é reconhecido”

(Deleuze & Guattari, 1992: 20).

5 A partir de 1960, a denominada Arte Conceitual, aprofundou o debate proposto pelo artista dadaísta Marcel
Duchamp sobre sua investida por uma arte não-retiniana (que não se utiliza de representações visuais como
a pintura, o desenho ou a gravura). As propostas das experiências conceituais em artes plásticas utilizavam
como obras: objetos de uso cotidiano, materiais perecíveis, atos performáticos, o corpo do próprio artista
(Body Art), etc. Além disso, com o surgimento das novas tecnologias e os questionamentos acerca da
instabilidade da imagem, por conta da precariedade dos produtos de algumas máquinas usadas pelos artistas
– como é o caso da utilização da imagem impressa por fax – e que junto à universalidade da cultura
microinformática, acabou por embaralhar terminologias até então facilmente delimitadas pelos pesquisadores
da imagem artística. Portanto, a imagem nas artes plásticas abrange as diversas técnicas de pintura, as
variadas técnicas de gravura, o desenho, a fotografia e até muitos tipos de imagens digitais.
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Contudo é importante observarmos que, apesar de nossas vivências e opiniões distintas

há, em maior ou menor grau, convergências perceptivas ao apreciarmos uma obra de arte.

Nesse sentido, os componentes da obra se autoposicionam (Idem, 1992) e a partir da relação

da visão de mundo de cada um, se reconfiguram novos conceitos. Percebe-se, portanto, que a

criação de um conceito não é algo aleatório, não é um jogo de vale-tudo, ele se autoposiciona

de acordo G. Deleuze e F. Guattari (1992) a partir da dialogia entre os elementos que o determinam

e que, ao mesmo tempo, podem ser interpretados de múltiplas formas.

Apesar disso, um conceito não comporta todos os componentes existentes na realidade

– a soma de todos os componentes da realidade num conceito configuraria o que definimos por

caos. Isso quer dizer que o conceito que temos de uma determinada obra de arte totaliza e torna

visíveis uma parte de seus componentes, que constituem um todo fragmentado e inacabado. A

visibilidade que damos aos componentes do conceito pressupõe um problema, pois “(...) não

se cria conceitos, a não ser em função dos problemas que se considera mal vistos ou mal

colocados”. (Deleuze & Guattari, 1992: 28).

Diante de uma obra de arte, um turbilhão de emoções – seja de raiva ou de desprezo, de

êxtase ou de admiração – se configuram como dinâmicas que nossa cognição tenta percorrer.

Esse movimento de busca de sentidos que a obra de arte parece provocar no indivíduo não

apenas possibilita a emergência de conceitos como dá uma existência possível ao conceito que

temos dessa obra, concedendo-lhe uma história. Uma vez que um conceito existe, sua história se

imbrica com a história de outros conceitos: “Num conceito, há, no mais das vezes pedaços ou

componentes vindos de outros conceitos, que respondiam a outros problemas e supunham

outros planos” (Deleuze & Guattari, 1992: 29 – 30), por exemplo.

Ao tentar apreender as poéticas híbridas das expressões artísticas contemporâneas, tão

promíscuas e de difícil definição, encontro fatores que historicamente influenciam a consolidação

dos aspectos que tornam a arte contemporânea o que ela é. Assim, a fotografia surge como uma

imagem que opera uma mudança na percepção e no consumo visual por parte dos indivíduos.

Logo as artes plásticas se apropriam dessa nova percepção e utilizam em larga escala a imagem

técnica. Mas como isso se dá? Que elementos a fotografia carrega a ponto de operar tais
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mudanças? Como o artista percebe e manipula essa imagem técnica?

Tendo em vista estas indagações, tomo a liberdade poética de criar conceitos sobre a

fotografia no âmbito de sua penetração nas artes plásticas, seguro de que esses conceitos são

dialogicamente absolutos e relativos:

“(...) relativos a seus próprios componentes, aos outros conceitos, ao plano a partir

do qual se delimita, aos problemas que se supõe deva resolver, mas absoluto pela

condensação que opera, pelo lugar que ocupa sobre o plano, pelas condições que

impõe ao problema” (Deleuze & Guattari, 1992: 34 – 35).

É, portanto, indubitável a contribuição da abordagem antropológica para entender sob

quais condições o problema – a influência da fotografia na obra desses artistas – é discutido no

plano teórico. Como dito anteriormente, as questões relativas à imagem e à memória surgiram

de maneira recorrente e espontânea no discurso dos artistas, estando nelas à origem de conceitos

como o de perenidade, auto-referência, dualidade e sedução.

Por tudo isso, tais conceitos servem como índices para a compreensão da penetração

da imagem fotográfica não só na arte, porém em todos nós em nosso cotidiano, posto que ao

mesmo tempo, a arte fala da universalidade e das circunstancialidades do humano, a partir de

uma unidade que é a criação. E diante da dinâmica desses sistemas abertos do qual somos parte

e todo, considero tais conceitos abertos ao infinito, pois: “(...) um conceito se esvanece, perde

seus componentes ou adquire outros novos que transforma” (Deleuze & Guattari, 1992:

41).

Com efeito, os conceitos da fotografia que surgem nesta pesquisa são terminologias

fluídas que se transmutam, pois, “(...) na dialética da imagem (seu jogo livre) uma tradução

concreta significa uma aberração” (Eliade, 1991: 12).



Segunda Parte
ARQUEOLOGIA DOS VESTÍGIOS DA VIDA



Novas Legendas

Revista Bravo nº 75, dez/2003

Duas exposições, uma na Espanha e outra no Rio de Janeiro, ajudam a repensar a

fotografia no contexto contemporâneo, livre do rígido compromisso com a realidade.

Referência/releitura fotográfica da Santa Ceia?

Asado em Mendiolaza (2001), do argentino Marcos López, em Mapas Abiertos: leituras múltiplas para imagem
ao mesmo tempo simples e transgressora

Por Simonetta Persichetti

“No começo dos anos 30, o filósofo Walter Benjamin escreveu a Obra de Arte na Época de
Sua Reprodutibilidade Técnica, discorrendo sobre a perda de valor de culto de uma obra para
dar lugar ao valor de exposição, apontando para a perda da aura da obra de arte. Parece que
agora estamos de alguma maneira percorrendo o caminho inverso, tentando recuperar a aura
perdida da imagem. Talvez seja preciso reestruturar e recolocar os nossos sentidos em relação
à fotografia, ou ao processo criativo da imagem fotográfica”.
“A fotografia do final do século 20 e início do 21 voltou seus interesses para novas formas de
representação do mundo. Querendo definitivamente deixar de lado seu status de veracidade, de
documento, se tornou área de interesse de muitos artistas que procuram, sobretudo a partir dos
anos 90, novos diálogos, principalmente com as artes plásticas”.
“E se a fotografia sempre esteve ligada ao conceito de documento, de veracidade, mesmo agora
que discussões sobre a manipulação da imagem aparecem diariamente na grande imprensa,
deveríamos pensar – e nisso a produção contemporânea tem nos ajudado – em enxergar a
imagem como mero ponto de vista sobre determinado assunto, uma opinião própria, portanto
passível de ser construída. Formas simbólicas que não são meros transmissores de informação,
mas criadores de novos modelos de vivências, de experiências. São gestos que apontam, que
falam, que escrevem, que expressam”.
“Nem todas as culturas dão a mesma importância nem compartilham de uma única forma de
compreender sua iconografia. Uma fotografia não é simples fluir de emoções, é algo que é
criado e compartilhado por aquilo que exprime, que conta. A imagem fotográfica, polissêmica
por natureza, nos dá esse privilégio de uma leitura múltipla”.
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A hologramática coleção do passado na obra

de Maria do Carmo Nino

Sábado, 29 de agosto de 1999, 14h 35 min.

“A realidade da fotografia reside nas múltiplas interpretações,
nas diferentes ‘leituras’que cada receptor dela faz num dado
momento; tratamos pois, de uma expressão peculiar que suscita
inúmeras interpretações” (Kossoy, 1999: 38).

Foi na busca de entender melhor o terreno instável e híbrido da Arte Contemporânea,

que passei a freqüentar os Encontros de Arte, realizados no último sábado de cada mês no

Instituto de Arte Contemporânea (IAC) do Recife, em meados do ano de 1999. Esses encontros

eram mediados pela artista plástica e professora de História da Arte, Maria do Carmo Nino e se

constituíram como um espaço de discussões que acolhia as mais diferentes propostas de

experiências artísticas contemporâneas tais como: a  fotolinguagem, a performance, a arte

objetual, os projetos de instalações, etc.

Ao freqüentar essas reuniões, travei contato com alguns artistas pernambucanos e uma

das obras que me deixou forte impressão foi a da própria mediadora. Minha identificação com

as obras de Nino partiu do momento em que percebi o delicado jogo de referências que a artista

reúne em seus trabalhos (citações literárias, obras da história das artes plásticas, vivências

particulares, dentre outras).

Essas referências se agrupam à utilização de diversas técnicas e materiais. A liberdade

do uso desses meios pode ser apreciada na foto-instalação Pensar é esculpir que reúne centenas

de fotografias realizadas de diferentes ângulos de uma grande escultura de papel reciclado feita

pela artista (fig. 05) e da série de fotografias de flores a partir de um caleidoscópio adaptado na

lente da câmera (fig. 06) batizado de Triângulos, além de trabalhos com vídeo-arte e outras

experiências artísticas.
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Fig. 06 – Série de imagens fotográficas Triângulos. Flores fragmentadas pela refração do jogo de lentes de um
caleidoscópio (1993-); obra que conta com cerca de 6.000 negativos. O excesso, o abismo e o infinito são
representados nesta bela e estranha geometria da natureza.

Fig. 05 – A instalação Pensar é Esculpir (1994-2002), partiu de centenas de fotos realizadas de uma escultura
feita em papel reciclado por Maria do Carmo Nino.
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Sexta-feira, 11 de junho de 2004, 10h 40min.

Após alguns encontros com a artista plástica Maria do Carmo Nino, deparo-me com a

série intitulada Projeções, que conta com aproximadamente 18 imagens de sua autoria. Escolhi

para uma apreciação mais detalhada da série Projeções as obras: Violon d´Ingres (2000), O

sono da razão produz monstros (2001), Fantasias de Alice (2001) e Família (2002) (ver

Anexo). A escolha dessa série partiu de uma sugestão muito oportuna da artista que vê nessas

obras um imbrincamento entre suas atividades de artista plástica e professora de História da

Arte. São imagens em que Nino aparece dialogando com obras de arte famosas, num complexo

jogo de referências históricas e de fotografias de sua vida pessoal:

“É um jogo. É um jogo que me diverte muito. Talvez divirta mais a mim do que a

quem observa. Porque não são referências que você pode estabelecer de imediato.

Mas acho que remete à muito minha atividade enquanto professora de história da

arte”.

Ao percebermos que há uma dialogia (Morin, 1990) entre as imagens de domínio público

– representadas pelas obras da história da arte – e as de uso privado que são as fotografias

pessoais da artista, um conceito da imagem se impõe, e que hologramaticamente (Idem, 1990)

muito nos tem a dizer sobre a fotografia: o conceito de perenidade da imagem.

Entretanto, para compreendermos com mais clareza a condição perene das imagens,

pauto-me na Teoria do Imaginário proposta por Gilbert Durand. O termo perene do latim perennis,

e´, que significa inesgotável, contínuo e perpétuo, é nesse caso, um estado que é próprio da

imagem, seja ela técnica – caso da fotografia – ou de qualquer outra ordem, e nesse sentido, é

fomentada pelas profundezas das estruturas do imaginário:

“As imagens, sejam elas quais forem, e especificamente a imagem criada no campo

da arte, por serem simbólicas, são pois animadas por estruturas profundas,
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dinâmicas, arquetípicas. As imagens constelam em torno de núcleos organizadores,

e é sobre estas constelações que a arquetipologia antropológica deve se debruçar”

(Durand apud Pitta, 1999).

Segundo Gilbert Durand (1997), o imaginário é o conjunto de imagens que se relacionam

e que constituem o capital pensado do Homo sapiens e remete aos procedimentos de formação

estrutural do pensamento.

Em sua obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário, Durand esmiúça

detalhadamente nossa imaginação simbólica e congrega horizontes explicativos a partir de uma

indagação constante entre os estudiosos das representações visuais: o que é a imagem?

O estudo da imagem, desde muito, esteve sujeito a equívocos e por conta disso, Gilbert

Durand aponta para a importância do estudo interdisciplinar da imagem seguindo à cosmovisão

herdada de Gaston Bachelard (1884 – 1962), estreitando o diálogo com a psicanálise de C.G.

Jung (1875 – 1961) e com o historiador das religiões Mircea Eliade (1907 - 1986), estabelecendo

críticas sobre a psicanálise freudiana e o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss (1905 -).

 O estudo de Durand rumo à formulação de um método firme, tenta evitar reducionismos

na busca do sentido da imagem dentro da significação imaginária (Idem, 1997); este complexo

empreendimento articula os fatos sócio-culturais à nossa herança biológica – convergindo à

Escola Sociológica Francesa de Marcel Mauss (1974)  – e força-nos a pensar o fenômeno

antropológico como algo simultaneamente econômico, político, biológico, psicológico, estético,

religioso, etc. Gilbert Durand aponta para a universalidade da imagem e isso se mostra de forma

empírica em nosso cotidiano quando repetimos ações ancestrais, ou mesmo quando os artistas

retomam imagens que descansavam na memória.

Em relação a esse fato, ao nos depararmos com a obra Violon d’Ingres (ver Anexo),

somos tomados por uma sensação de familiaridade com essa imagem, pois se trata de uma

apropriação da imagem de a Grande Odalisca (Fig.7) que, além de ser uma pintura vista por
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muitos, traz elementos históricos característicos do Romantismo6  europeu – as cores e a disposição

dos objetos no quadro, etc. – remetendo-nos a uma representação familiar, ou seja, dá-nos a

impressão de termos visto imagens semelhantes àquela em algum lugar.

O fato de uma imagem voltar a ser apreciada ou de identificarmos seus elementos formais

em outras representações visuais, não se configura como algo extraordinário. Entretanto, traduzir

uma imagem apenas por seus elementos concretos (paleta de cores, composição, estilo, etc.) ou

mesmo, encerrá-la em estilos históricos, é uma operação que esvazia o potencial simbólico da

mesma. Nino restitui, portanto, o significado perene das imagens em obras como Violon d’Ingres,

pois o faz de maneira multivalente e contraditória, reunindo elementos díspares, harmonizando-

os.

Segundo Mircea Eliade (1991), as imagens repousam na memória como tesouros míticos

e nesse sentido, os caminhos dinâmicos e fluidos percorridos por ela na bacia semântica brotam

de sua fase de escoamento até os deltas (Durand, 2001). Isso não só afirma a condição perene

das imagens, como exemplifica esse movimento sistêmico que acompanha o homem desde sua

aurora:

Fig. 07 – Grande Odalisca (1814) - Jean-Auguste-Dominique
Ingres.

6 O Romantismo representou uma profunda revolução no espírito humano que ganhou forte impulso no
século XVIII e estava em pleno florescimento no século XIX. Os elementos mais importantes do Romantismo
eram: representação da natureza (prefigurada pelo pitoresco); ênfase na sensibilidade subjetiva, na imaginação
e na emoção; se opor à razão; interesse pelo passado, pelo misterioso e pelo exótico (Read,1989).
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“(...) define-se como uma re-presentação incontornável, a faculdade da

simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais

jorram continuamente desde os cerca de um milhão e meio de anos que o homo

erectus ficou de pé na face da terra” (Durand, 2001: 117).

As capacidade simbólicas do homo sapiens sapiens demens (Morin, 2001) confundem-

se com os percalços de sua história e revelam o trajeto antropológico humano (Durand, 1997)

que por sua vez, desvenda a dinâmica sócio-cultural que se manifesta de múltiplas formas (a

partir das vivências do cotidiano, da dança, do mito, da pintura, dos cânticos, da arquitetura, da

literatura, etc.), em outras palavras, como imagens que prefiguram a constelação de significados

que se associam constantemente. Evidentemente, as fotomontagens de Maria do Carmo Nino

não significam um movimento generalizado entre artistas contemporâneos rumo a uma

revalorização de ícones históricos – mesmo quando percebemos, por exemplo, a retomada da

imagem da Mona Lisa por inúmeras obras contemporâneas. Na realidade, essas obras de Nino

se relacionam com seu trajeto antropológico (Durand, 1997), que no caminhar reversível entre

sua atividade de professora da arte e de artista plástica, re-insere num contexto estritamente

pessoal, alguns ícones históricos, reafirmando-lhes sua perenidade. Nesse sentido, a artista joga

a temporalidade de uma imagem contra a outra, desfazendo seus elementos sincrônicos e

instaurando um jogo de combinações simbólicas que expande a idéia de que a imagem fotográfica

é um recorte duro e frio do tempo.  Essa experiência faz-nos considerar que a imagem fotográfica,

hologramaticamente, é um elemento constituinte do processo dinâmico e organizador da

imaginação, ou seja, é parte que contém o todo do arcabouço imagético ao mesmo tempo em

que é imagem autônoma que contém uma parte desse arcabouço. Dessa forma, garantindo

legitimamente sua condição de imagem  perene:

“O todo, que simultaneamente está na parte que, por sua vez, se presentifica nele,

produz uma miríade de fluxos, dobras, interconexões, multidimensionalidades,

ressonâncias, ondas, partículas, vidas, mortes, desejos, recalques” (Carvalho, 2003:

101).
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O estado perene das imagens, ou seja, o “(...) se desenovelar dentro de uma descrição

infinita e uma contemplação inesgotável” (Durand, 2001: 10), desde sua organização num

só tempo nos schèmes, no trajeto antropológico em nosso imaginário até sua concretude enquanto

símbolo, assim como seu re-arranjo ou sua bricolagem (Lévi-Strauss, 1989) fluida, nos dão

subsídios para uma apreciação crítica do conceito de perenidade da imagem fotográfica que se

apresenta na obra Violon d´Ingres de Maria do Carmo Nino.

Em Violon d´Ingres temos a reprodução total da conhecida obra Grande Odalisca  do

pintor e desenhista francês Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 – 1867), na qual a imagem

original dessa cena passa a conviver, a partir da manipulação de Maria do Carmo e de maneira

surpreendente, com citações feitas por outros artistas plásticos acerca dessa obra. A primeira

referência feita à pintura de Ingres que gostaria de descrever é a reprodução da obra La poule

do artista americano Robert Rauschenberg (1925 -), cuja tradução do francês significa “a galinha”

– alusão à idéia de “mulher galinha” - e que na fotomontagem de Nino, está sobre um cavalete de

pintura que afronta o olhar da protagonista da cena. Na verdade, a odalisca de Rauschenberg é

uma Combine Painting7  que representa uma irônica homenagem à obra do mestre Ingres.

Sobre um objeto retangular repleto de imagens e pinturas, uma galinha empalhada representa a

cortesã retratada pelo pintor francês (fig. 08).

As outras duas referências, repousam nas páginas de um livro aberto que está sobre a

cama da dama nua no canto inferior direito. Na página à nossa esquerda vemos a fotografia

intitulada Violon d´Ingre do fotógrafo, pintor e cineasta americano Man-Ray e na folha à nossa

direita, temos a imagem batizada pela artista plástica Kate Groove de After Man-Ray.

A fotografia de Man-Ray retrata sua amante nua de costas e tenta recriar a situação da

odalisca de Ingres – percebe-se  o  turbante  na  cabeça  das mulheres em ambas as

representações– , com a inclusão de uma pintura nas costas da mulher que simula as fendas

acústicas de um violino, que aliadas às curvas do corpo da modelo, nos remete ao título da foto.

7 Termo cunhado pelo próprio R. Rauschenberg que significa Pintura Combinada; uma mistura polifônica de
materiais como objetos, animais empalhados, imagens recortadas de jornais, fotografias, pinturas etc., que
poderíamos apreender como uma bricolagem.
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A intenção de unir a beleza do corpo feminino como metáfora do desejo a um instrumento

musical como sinônimo de deleite e prazer, reflete a atividade da cortesã e constrói o sentido do

título da foto (“violon d´ingre”) que é uma expressão francesa idiomática que significa diversão

ou hobby (fig. 09).

Na representação de Kate Groove, vemos uma grande área da foto Violon d´Ingre de

Man-Ray num tom cinza escuro que faz com que a modelo desapareça, restando apenas o

turbante e as fendas acústicas do violino. Ao nos deparamos com a imagem feita por Groove,

temos a sensação de que as citações à obra de Ingres se esgotam com o desaparecimento da

cortesã que protagoniza a cena pela qual a obra é batizada (fig. 10).

Entretanto, Maria do Carmo Nino faz uma nova citação à Grande Odalisca em Violon

d’Ingres, se apropriando não só da obra, como também das referências feitas a ela e, além

disso, encarna a própria cortesã no momento em que coloca - com grande habilidade técnica -

a fotografia de seu rosto na protagonista da cena.

O tema da imagem retratada por Ingres (a odalisca) se perpetua nas referências feitas

por outros artistas, suscitando outros questionamentos, novos temas e outras formas de

representação que nos levam a crer que o conceito perene da imagem está na própria constituição

Fig. 09 - Violon d´Ingre (1924) -
Man-Ray.

Fig. 08 - La poule (1956) -
Robert Rauschenberg.

Fig. 10 - After Man-Ray (1990) -
Kate Groove.



46

da mesma – como nos mostram as estruturas do imaginário propostas por Gilbert Durand – que

ao se concretizar enquanto símbolo, mostra os rearranjos e as refrações do filtro cultural, sofrendo

ainda interferências tecnológicas.

Assim, colocar-se na pele da odalisca só se tornou possível graças à verossimilhança

com o real que a fotografia nos oferece ao retratar pessoas ou acontecimentos; por esse motivo,

ao contemplarmos a fisionomia fotográfica da Odalisca concebida por Nino, temos a sensação

de estarmos invadindo sua privacidade. A atenção da cortesã se volta para a nossa presença –

com um olhar que agora nos encara frontalmente –, distraindo-se da atividade que fazia minutos

antes e que faz alusão ao ato de pintar, pois segura um pincel com a mão direita que está dirigido

à representação do cavalete à sua frente.

A obra Violon d´Ingres de Nino nos fala sobre a condição de perenidade das imagens

na qual a fotografia se insere e que possibilita reunir outras referências na cena fundadora

representada pela obra Grande Odalisca, provocando a partir da interferência fotográfica da

imagem de seu rosto feita na cortesã, uma mudança na relação que temos com a realidade

original dessa pintura:

“(...) eu tô tomando essas imagens (...) como a minha realidade. Mas que realidade

é essa se na própria construção [da obra de arte] ela já foi referência a outras

realidades?” (Maria do Carmo Nino).

Nesse sentido, voltamos ao questionamento citado no início dessa discussão: o que é a

imagem? Que realidade ela nos mostra? Acreditando que a imagem fotográfica ao congelar

um acontecimento transformando-o em uma representação visual do passado, que ao ser

contemplada no presente, revela-se como uma experiência simultaneamente sincrônica e

diacrônica – resultado de uma vivência reversível e irreversível do tempo (Lévi-Strauss apud

Rupert Sheldrake, 1995: 356) –, portanto atemporal e perene, é um conceito fértil para

apreendermos a utilização dessa imagem técnica pelos artistas plásticos contemporâneos.
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Sexta-feira, 11 de junho de 2004, 11h 26 min.

“A Fotografia tem uma vocação muito grande
para a serialidade, para a coleção. E eu assumo
isso. Porque na realidade, essas imagens são uma
coleção de imagens”.

          Maria do Carmo Nino

No depoimento acima, a artista assume e utiliza nessas obras a condição de serialidade

e de coleção; nesse momento, um outro conceito da imagem fotográfica floresce em minha

investigação: a auto-referência.

A etimologia das palavras auto e referência está muito próximas da relação cotidiana

que temos com a imagem fotográfica. O termo auto do latim octus,us indica uma ação, um

movimento, um impulso. Já a palavra referência do latim referentîa, referens,entis ou refêrre

significa levar consigo, restituir, reviver, voltar atrás. Logo, o termo auto-referência nos mostra

a ação de restituir algo, ou mesmo do ato de reviver que a fotografia efetivamente cumpre em

nosso dia-a-dia.

Perceberemos nesse momento que tanto o conceito de auto-referência quanto o de

perenidade, imbricadamente, apontam para o processo mnêmico que a imagem fotográfica

desencadeia. Tentarei articular alguns questionamentos acerca dos estudos sobre a memória no

intuito de tornar o conceito de auto-referência mais claro, partindo de exemplos retirados das

quatro obras de Maria do Carmo Nino, citadas anteriormente.

A auto-referência a que me refiro como conceito fotográfico que influencia a criação

plástica contemporânea, aparece sob dois níveis nas obras de Nino aqui apreciadas: uma de

maneira explícita e outra de forma implícita. A auto-referência explícita nos mostra a

preocupação da artista em dividir a cena de uma conhecida obra da História da Arte com

fragmentos de fotografias pessoais, ou seja, Nino constrói uma série de auto-retratos que na

verdade poderíamos afirmar que são auto-referenciais.
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Em todas as obras dessa série, assim como nas escolhidas para a apreciação nessa

pesquisa, há uma clara intenção de construir um álbum fotográfico – como aqueles que guardamos

com tanto carinho –, principalmente quando observamos que a artista escolheu vários momentos

de sua história, como por exemplo, na obra Família (ver Anexo) onde dialogamos com a então

pequenina Maria do Carmo.

A expressa vocação para a coleção e para a serialidade da imagem fotográfica, faz com

que criemos verdadeiros nichos de memórias congeladas de nós mesmos. Muitos momentos do

passado seriam impossíveis de serem relembrados – através de uma representação visual – se

não fosse pela fotografia: momentos em que aparecemos manipulando brinquedos quando éramos

bebês, ações da juventude que foram apagadas pelo presente e que retornam com muita

expressividade ao serem revistas. Trata-se de um poderoso, porém pequeno recorte do tempo

e do espaço, que é capaz de trazer sensações como o cheiro daquele tranqüilo final de tarde ou

a saudade das pessoas queridas que já se foram e que nos arranca lágrimas. É a arqueologia de

nossos vestígios: o trabalho seletivo de uma coleção de vivências únicas que repousam na memória

em que um simples objeto ou uma foto nos faz voltar ao passado.

Nesse momento, percebo nas obras da série Projeções que o conceito explícito de

auto-referência está na criteriosa seleção de imagens fotográficas da artista que se misturam

com obras famosas da história da arte feitas, também, com grande rigorosidade. Contudo,

muitos elementos tais como objetos e lugares, aparecem nessas representações visuais de maneira

recursiva. Poderíamos, analogamente, referirmo-nos a essa recursividade como uma construção

da identidade pela repetição. Qualquer álbum de fotografia é constituído por muitos elementos

que se repetem: nossos familiares, amigos e animais de estimação, nossas casas e móveis, roupas

e objetos, etc.

Podemos de maneira espontânea perceber a recorrência de elementos visuais entre

essas obras. Em O sono da razão produz monstros (ver Anexo), vemos em cima de uma mesa

de cor branca um livro aberto no canto direito, e somos induzidos a crer que o mesmo livro

reaparece – novamente aberto – nas obras Fantasias de Alice (ver Anexo) e Violon d’Ingres,
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assim como a mesma mesa de cor branca aparece simultaneamente – em posição diferente - nas

imagens Fantasias de Alice e O sono da razão produz monstros. Por fim, uma antiga câmera

fotográfica parece vigiar a artista tanto em O sono da razão produz monstros como em Violon

d’Ingres.

Na verdade, é do vínculo com o passado que construímos nossa identidade (Bosi, 2003),

e, nesse sentido, a fotografia fala de nós. As fotos que temos nos acompanham, nos repetem e

remetem ao passado vivido, garantindo assim, a continuidade necessária para sermos o que

somos. Evidentemente essa tarefa não é apenas delegada à fotografia, outros meios e objetos

também trazem uma forte carga simbólica que conta um pouco de nós.

Entretanto, assim como nossa memória, a imagem fotográfica é seletiva e descontínua.

Não revela a totalidade do acontecimento, mas sim, um fragmento dele. O paralelo que muitos

pensadores fazem entre a fotografia e nossa atividade nmêmica parte do fragmentado processo

de rejuntar vestígios comuns de nosso passado:

“A memória opera com grande liberdade escolhendo acontecimentos no espaço e

no tempo, não arbitrariamente mas porque se relacionam através de índices comuns.

São configurações mais intensas quando sobre elas incide o brilho de um significado

coletivo” (Bosi, 2003: 31).

Mas a auto-referência que os álbuns fotográficos abrigam não é feita apenas de

representações nossas. Trazem pessoas que convivem ou que conviveram conosco, assim como

pequenas ações em acontecimentos sociais e históricos que apontam para a construção coletiva

da memória que dialogiza com nossa memória individual.

Para Maurice Halbwachs (1990), a formação de nossa memória individual tem muitos

pontos de contato com uma memória coletiva. Essa memória coletiva é fruto da rememoração

de acontecimentos e experiências passadas comuns a um grupo social. A relação entre diversos

grupos sociais que se estabelece por contatos que se repetem com freqüência e que em alguns

casos é permanente, gera correntes de pensamentos coletivos que são interpretados de maneira
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individual. Portanto, quem regula a atividade mnêmica do indivíduo é a tensão exercida pela

função social que ele exerce em seu grupo que detém uma história que é criticamente vivida por

esse indivíduo em seu dia-a-dia:

“Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista da

memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo,

e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios”

(Halbwachs, 1990:51).

Isso nos mostra que o sujeito utiliza sua memória de forma qualitativa, retoma o passado

no presente e isso o impulsiona em suas ações futuras, ou seja, um exercício de construção

dialógica entre o passado individual e a história da coletividade. A utilização da imagem fotográfica

feita por Nino na série de obras Projeções, ilustra bem o complexo empreendimento das

faculdades mnêmicas. Nesse sentido, a elaboração dessas representações visuais é baseada no

diálogo explícito entre imagens privadas e públicas, ou melhor, entre referências pessoais que

interferem na apreciação de obras da memória da arte. Contudo, é nessa construção recursiva

entre imagens pessoais e coletivas da memória que a auto-referência implícita se mostra de

maneira antagônica e complementar com a auto-referência explícita.

No estreito elo entre as atividades de artista plástica e de professora de artes, a concepção

de auto-referência implícita das imagens fotográficas utilizadas por Nino ultrapassa os limites

da visualidade – o que vemos nas representações visuais – da realidade exterior da imagem,

atingindo dialogicamente sua realidade interior. A realidade interior da imagem fotográfica se

constitui pelo conjunto das motivações do artista/fotógrafo junto ao ato do registro do

acontecimento, sendo-nos, então, ocultos e visualmente inacessíveis (Kossoy, 1999).

Dessa maneira, a bricolagem realizada na série Projeções, que é o resultado da

reorganização dos vestígios imagéticos da vida de Maria do Carmo, revela toda uma dimensão

de afetividade e de empatia, próprias do momento da escolha de quais reproduções das obras

de arte de outros autores se prestariam à construção de um quebra-cabeças – que inclui citações
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literárias, cenários diversos e questionamentos pessoais –, tudo isso só nos é revelado enquanto

realidade exterior, ou seja, enquanto face aparente que conta uma micro-história de Nino a ser

desvendada pelo espectador:

“Essa idéia de brincar com as imagens, ela na realidade... quando eu olho para o

meu passado... eu sempre fui de guardar imagens. Imagens de revistas, imagens de

fotografias, eu sempre gostei... eu tinha um arquivo enorme (...) O gosto pela

imagem, o gosto pela seleção, o gosto de aproximar horizontes diversos já tava

presente nesse arquivo”.

Nesse depoimento, Maria do Carmo indica que o processo bricoleur (Lévi-Strauss,

1989) da coleção e justaposição de imagens é uma construção implicitamente auto-referente

porque traz sua história, suas inquietações e motivações afetivas, realidade que ao ser assumida,

se revela nas interferências que cria a partir das obras de outros artistas em seus próprios retratos

fotográficos; a verossimilhança da imagem da foto com o seu referente (pessoa fotografada) é

condição essencial para os princípios constitutivos da série Projeções.

Quando retomamos o percurso investigativo dos conceitos de perenidade e auto-

referência da fotografia, presentes na série de obras Projeções dessa artista, percebemos que

a metáfora de Roma e Pompéia (retirada de O mal-estar na civilização escrito por Sigmund

Freud [1856 – 1939], citada no livro O ato fotográfico de autoria de Phillipe Dubois [2001]),

acaba tornando-se um operador cognitivo, ou seja, um facilitador à inteligibilidade da relação

hologramática entre estes mesmos conceitos.

Nesta metáfora, Freud (1996) postula que tudo na vida psíquica é conservado, nada

desaparece por completo, podendo ser revivido de alguma forma em condições favoráveis.

Para justificar sua colocação, exercita analogias inspiradas na ciência arqueológica a partir dessas

cidades da Antigüidade, dentro as quais escolhi Roma. A história secular da cidade de Roma

tornou-a um mito. Foi sede de um grande império que posteriormente amargou gradativo declínio

e que hoje é a capital sagrada dos fiéis do catolicismo. Essa cidade – assim como outras cidades
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históricas - abriga ruínas arquitetônicas do passado lado a lado das mais modernas e atuais

construções. É justamente nessa oposição que reside o paralelo que Freud traça em relação ao

passado da mente, visto que ao confrontarmos as ruínas da cidade (imagens do passado,

fantasmas, restos, traços, farrapos) com suas nova arquitetura local, representante da dinâmica

do presente, temos a sensação de vermos Roma como uma cidade eterna. Na realidade, Roma

pode ser apreciada tanto no eixo sincrônico quanto diacrônico.

Imagine agora – como propõe Freud em suas divagações - que a cidade de Roma não

se compõe de habitações humanas, mas que se constitui de uma entidade psíquica que acumulou

um longo e rico passado, do qual absolutamente nada foi perdido com o passar dos anos, nem

mesmo um mínimo detalhe de uma simples construção. Teríamos então, a visão transparente de

construções de tempos históricos diversos coexistindo num mesmo espaço, essa situação se

configuraria como um holograma na qual se conservaria, camada sobre camada, o passado:

“Ao mesmo tempo, onde hoje se ergue o Coliseu, poderíamos admirar a

desaparecida Casa Dourada, de Nero. Na praça do Panteão encontraríamos não

apenas o atual, tal como legado por Adriano, mas, aí mesmo, o edifício original

levantado por Agripa (...) E talvez o observador tivesse apenas de mudar a direção

do olhar ou a sua posição para invocar uma visão ou a outra” (Freud, 1996: 79).

Desta arqueologia metafórica, onde o desejo de manter de maneira integral todos os

elementos do passado num só lugar, pode-se extrair considerações importantes sobre a atividade

hologramática da perenidade e da auto-referência. Ainda que as obras de Maria do Carmo

Nino aqui apreciadas não acumulem toda a história da arte e de sua vida pessoal, elas

proporcionam um (grande) diálogo exemplar entre obras diversas criadas em tempos distintos e

que seguem um fio comum: a coleção do seu próprio passado.

Dessa maneira, a artista continua a compor seu álbum de memórias projetado a partir

de um abismo de referências e citações no qual os conceitos da fotografia são determinantes

para a sua construção. Essas representações da memória existem como imagens que nunca
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foram vividas de fato, mas, apesar disso, passam a integrar sua realidade de vida no momento

em que são criadas, trabalhadas e posteriormente apreciadas. Nesse sentido, essas projeções

requerem uma incessante volta ao passado - o passado da arte e o passado de sua própria

existência -, sem jamais poder se afirmar que a artista viveu de maneira integral a realidade que

nos mostram as obras, sendo isso evidenciado logo no primeiro contato com elas.

Entretanto, algumas experiências artísticas contemporâneas utilizam a fotografia de forma

muito estreita com o cotidiano. A própria realidade fotográfica – seus conceitos – se confunde

com a realidade das obras. É o que discutiremos a seguir na experiência artística mnemotécnica

de Beth da Matta, na qual os limites entre a arte e a vida, a ficção e a realidade se tornam tênue

sob as lentes da câmera fotográfica dessa artista.



Quarta-feira, 3 de novembro de 2004, 13h 33min.

ARTE – CORPO – PROCESSO*
Francisco Alanbert

Professor de História da USP e crítico de arte.

“Mais do que algo acabado, polissemia é
um processo onde há justaposição de
idéias”. “Foi com essas palavras que certa
vez a artista Suzy Okamoto definiu o trabalho
que desenvolveu com a estilista Karlla Girotto”
.

“Porém, também resulta desta operação uma
plasticidade além do desenho e distante da
geometria. Na verdade, aqui a modelagem foi
invertida e o desenho acontece no próprio corpo.
É elaborado pelas artistas num suporte (o corpo
de uma delas) e executado por um cirurgião
que age de modo a efetuar linhas que marcam
o corpo mas que irão desaparecer (pois não
são cicatrizes). Assim, o destino da obra é ser
retirada do corpo, como uma roupa, e
desaparecer no espaço. Vive na lembrança, na
memória ou nas fotos que reiventam o trabalho
uma vez mais e daí para sempre”.

“Aqui um conteúdo emocional peculiar
aparece e o corpo toma vida nova, como é
nova a vida que se manifesta polissêmica no
tecido vivo do corpo de Karlla Girotto. Em
polissemia, ao contrário, não se celebra a dor
ou a morte do corpo diante das coisas do
mundo. O corpo aqui é o suporte de um
experimento que nega a morte”.

*Texto retirado do material de divulgação da
exposição Polissemia, das artistas Suzi Okamoto
e Karlla Girotto.
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A Nostalgia do Instante: a memória técnica

e a passagem do tempo no olhar  da

artista plástica Beth da Matta

Segunda-Feira, 2 de agosto de 2004, 10h.

“As imagens fotográficas, entretanto, não se esgotam
em si mesmas, pelo contrário, elas são o ponto de
partida, a pista para tentarmos desvendar o passado.
Elas nos mostram um fragmento selecionado da
aparência das coisas, das pessoas, dos fatos, tal como
foram (estética/ideologicamente) congelados num
dado momento de sua existência/ocorrência”

(Kossoy,2002: 21).

Tomei conhecimento da obra He said yes to Elisa (2002) - Ele disse sim a Elisa - de

autoria de Beth da Matta, através de Maria do Carmo Nino que em uma de nossas entrevistas

sugeriu que eu investigasse sua obra. Ao primeiro contato, Beth da Matta mostrou-se muito

solícita e isso ocorreu às vésperas de sua primeira exposição individual na Capela Morumbi em

São Paulo – a instalação denominada Hoje eu te Amei. De volta ao Recife, a artista me recebeu

em seu apartamento para conversarmos sobre os interesses de minha pesquisa e nessa

oportunidade, pude conhecer várias de suas obras.

Assim como todos os artistas focados nessa investigação, Beth da Matta se utiliza de

diversos meios para expressar-se artisticamente e no momento em que ela começou a me

apresentar seus trabalhos, pude perceber a forte ligação que a artista tem com a fotografia –

principalmente nesse momento de sua trajetória – e que muitas de suas experiências artísticas

estão em processo. Ou seja, cada obra de Beth da Matta pode desdobrar-se num novo trabalho.

Seus trabalhos são concebidos independentemente, mas a temática que tem fomentado suas

criações parte de questionamentos sobre o tempo e o outro, e isso tem sido um fio condutor na

estruturação conceitual das obras focadas nesta pesquisa.
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Os exemplos nos mostram isso: na obra Nunca olhas para mim onde Eu te Vejo (ver

Anexo), o título pressupõe um olhar intimista e estrangeiro, uma apropriação do universo da

publicidade que fez com que a artista distribuísse milhares de postais que contém quatro fotos

suas – dispostas lado a lado em pose 3 x 4 – em pontos de grande circulação de pessoas, rumo

ao esgotamento de sua imagem; na instalação acima citada Hoje eu te Amei (ver Anexos), a

artista expõe o que restou de seu enxoval de casamento (sinônimo de uma vida à dois que

carrega uma memória) que está sendo vagarosamente devorado por cupins e por fim, a obra

Ausência (ver Anexos) nos mostra fotografias de pessoas cujo rosto foi arrancado da imagem

e que também sofre a ação dos cupins. O outro na obra de Beth da Matta é apenas um índice,

ele deixa suas marcas no instante do encontro e no tempo nostálgico do passado.

Tempo este que se esvai e que é metaforicamente apontado na ação dos cupins que

devoram algumas de suas obras. Num processo irreversível, os cupins assumem o trabalho do

tempo e assim, Beth da Matta nos mostra que a temporalidade e seus ciclos (preservação,

construção e destruição) sempre foram um fenômeno de preocupação para a humanidade

(Prigogine, 2001). Entretanto, essa preocupação primitiva do homem é apontada por Gilbert

Durand (1997) em relação às faces do tempo, representada pela imagem teriomórfica que diz

respeito ao formigamento das formigas, ao fervilhar das larvas ou à imagem dos vermes e

gafanhotos que apontam para a representação do caos:

“O esquema [schéme] da animação acelerada que é a agitação formigante,

fervilhante ou caótica parece ser uma projeção assimiladora da angústia diante

da mudança, e a adaptação animal não faz mais, com a fuga, que compensar uma

mudança brusca por outra mudança brusca. Ora, a mudança e a adaptação ou a

assimilação que ela motiva é a primeira experiência do tempo” (Durand, 1997:

74).

Esse tema negativo da simbologia animal, aponta para o terror da morte devoradora e

para a aventura temporal da existência. Na sua criação, Beth da Matta tenta a eternização do

instante nas obras Ausência e Hoje eu te Amei, no encontro com o outro, que é na verdade um
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fantasma – presumimos sua presença sem vê-lo.

Em todas essas experiências artísticas, o contato com a alteridade ganha – mesmo que

metaforicamente – uma importância vital; é elemento que subjaz ao tema de suas obras e esse

encontro é sacramentado pelas lentes da câmera fotográfica da artista. Na busca por eternizar o

instante de contato com o outro sob a ótica da obra de arte, Beth da Matta que é desenhista e

pintora, lança mão da fotografia dispensando qualquer formação e recursos técnicos oferecidos

por esse dispositivo, com a segurança de que seu olhar apreenderá mais do que uma simples

imagem, ou seja, um universo de sensações efêmeras:

“Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi liberada das

responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam unicamente ao

olho. Como o olho apreende mais depressa do que a mão que desenha, o processo

de reprodução das imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se

no mesmo nível que a palavra oral” (Benjamin, 1996: 167).

Na dinâmica em que a imagem reprodutível logra o nível da oralidade, nascem entre o

silêncio e a palavra as 108 fotografias da obra He said yes to Elisa8.

8 Cuja invocação será feita, com a licença da artista, em português.
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“Ninguém pertence a nós a não ser na lembrança”
 9

Quarta-feira, 20 de outubro de 2004, 23h 11 min.

“Construir uma teoria da memória relacionada com o sujeito individual,
não é somente teorizar considerando a percepção, a lembrança e a
imagem, a representação útil à ação, é também produzir uma teoria do
lugar – o corpo – onde se situam os mecanismos que permitem que a
memória opere, e uma teoria das temporalidades e do tempo vivido”
(Balandier, 1999: 46).

Convidar uma pessoa totalmente estranha para passar oito dias em sua casa, partilhando

intimidades do cotidiano. e produzir uma série de fotografias dos momentos banais desse encontro.

Essa é a idéia central da obra Ele disse sim a Elisa, que foi apresentada uma única vez na

mostra Ações Contemporâneas no Museu de Arte Aluísio Magalhães (MAMAM, Recife) em

2002. Trata-se de uma experiência mnemotécnica, tendo em vista a intenção expressa da artista

de criar uma memória afetiva fotográfica e introjetando-lhe a outras vivências pessoais. Tal

descrição, aparentemente simplória, esconde múltiplas questões apreensíveis quando nos

debruçamos mais atentamente à experiência artística em si.

Inicialmente, vale ressaltar o quanto a personalidade humana é imprevisível e como a

construção da relação com o outro é uma via de mão dupla. Nesse sentido, como nos sugere

Humberto Matura & Francisco Varela (1995: 259):

“(...) o mundo que produzimos em nosso ser com os outros, sempre será precisamente

essa mescla de regularidade e mutuabilidade, essa combinação de solidez e de

areias movediças, tão própria da experiência humana quando examinada de perto”.

Assim, apesar dos riscos que a obra Ele disse sim a Elisa apresentava para ambos – o

estranho e a artista – e ainda que as situações cotidianas vividas por esse “casal inventado” não

9 UPDIKE, John. Uma outra vida: Contos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
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tenham sido conduzidas, mas sim, experimentadas de maneira espontânea, o respeito e a

cumplicidade se tornaram as principais ações dessa história real. A própria convicção de Beth

da Matta em relação à construção dessa obra, se evidencia no cuidado em não expor seu

companheiro, visto que, todas as fotos flagram fragmentos da relação do casal sem que houvesse

o interesse de despir a intimidade do outro. Com efeito, a delicadeza na condução do universo

de Elisa, afasta qualquer interpretação maliciosa ou ambígua sobre a obra.

Para Beth da Matta, essa experiência é um resultado do olhar fora-dentro (Andrade,

2002), da incorporação de uma memória afetiva onde a imagem fotográfica se presta a perfeito

meio documental, que traz toda uma carga simbólica capaz de legitimar (ou de confundir) a

realidade vivida por ela. Isso pode ser percebido em outros dois trabalhos da artista: Amigos

por trinta minutos (2003) e Kellner (2003).

Em Amigos por trinta minutos, Beth da Matta munida de uma câmera Polaroid e um

pequeno gravador, aborda desconhecidos nas ruas e com a licença deles, registra uma mini

amizade, ou seja, trinta minutos de trocas. Apesar do minúsculo tempo de convivência, revelações

importantes são feitas, pois as pessoas abordadas pela artista vêem naquele momento uma

oportunidade de desabafar seus problemas e falar sobre seus desafetos.

Beth da Matta nunca expôs esses registros pelo tom confessional e íntimo que carregam,

pois a preocupação da artista é a de experimentar o momento de encontro com o outro, além

do mais, esses registros não têm condições de carregar a empatia entre ela e o desconhecido. O

mesmo ocorre em Kellner (Figs. 11 e 12), quando convive durante três semanas com um garçom

em Lensburg (Suíça) em sua rotina diária de trabalho:

“Uma troca, mesmo que perversa. (...) Seus gestos, seus passos.... uma expectadora

constante e curiosa. A princípio, algo distante do observador, mas aos poucos,

uma aproximação e com isso uma maior cumplicidade entre nós dois. O idioma

(alemão), e sua  dificuldade para comunicação, fez dessa convivência uma

experiência particular quando a lente de uma máquina fotográfica funcionou como

conector criando um ambiente distinto na relação” (Beth da Matta).
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  Mais uma vez, a câmera fotográfica serve como meio que conecta a artista ao garçom

desconhecido e essas imagens surgem como o resultado de um olhar voyeur de situações

banais. Nessas experiências, os registros de pequenos momentos revelam um grande universo,

pois como nos diz Gaston Bachelard: “É preciso ultrapassar a lógica para viver o que há de

grande no pequeno” (1978: 295).

Uma conexão semelhante guia Beth da Matta em Ele disse sim a Elisa. Neste caso, a

memória fotográfica (mnemotecnia) não deve ser vista de forma ingênua. Mesmo que o convívio

do casal no decorrer dos oito dias tenha sido espontâneo, as 108 fotografias são frutos de

escolhas conscientes e por vezes inconscientes da artista:

“A natureza que fala a (sic.) câmara não é a mesma que fala ao olhar; é outro,

especialmente porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo

homem, um espaço que ele percorre inconscientemente” (Benjamin, 1931: 94).

Como sabemos, a imagem fotográfica é o resultado de um recorte do tempo e do espaço

que são próprios das limitações do dispositivo. Um espaço e um tempo eleitos por quem utiliza

a câmera. O resultado desse recorte temporal/espacial (a foto) é uma micronarrativa carregada

de significados que revela a visão de mundo de quem utiliza a câmera fotográfica. As fotografias

Fig. 11 – Em Kellner (garçom em
alemão)  a convivência foi
mediada pelas lentes da câmera
fotográfica.

Fig. 12 – Os pequenos momentos do cotidiano são flagrados e congelados
pelo olhar fotográfico da artista.
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de Ele disse sim a Elisa contam uma história que não procura justificativas, nem mesmo o seu

começo ou o seu fim, mas que nos mostra como o nosso olhar se confunde com a da lente da

câmera e como ambos, juntos, (re)produzem uma narrativa do instante.

A artista ao rever essas imagens, reconstrói a realidade dos momentos em que viveu

enquanto durou a experiência artística. Contudo, para os espectadores, essas fotografias só

ganham significado dentro do contexto ideológico da obra, ou seja, essas imagens só fazem

sentido quando lhes é explicado o porquê de terem sido feitas da maneira como são: fragmentos

de uma improvável relação íntima entre estranhos com data marcada para começar e acabar.

Diante das fotografias de Ele disse sim a Elisa, o apreciador poderá se perguntar se

Beth da Matta realmente esteve durante oito dias convivendo com esse desconhecido; isso se

torna um indicativo do intricado jogo de realidades e paradoxos contidos nessas imagens, ou

ainda, um efeito da convivência simultaneamente espontânea e programada da artista com uma

pessoa estranha ao seu convívio, enquanto durou a experiência. Mas será que o espectador

consegue, de fato, apreender e decodificar a dimensão desse experimento a partir das fotos

feitas pela artista?

É justamente no limite entre a ficção e a realidade que o conceito dual da fotografia –

correspondente aos olhares díspares do fotógrafo/artista e do espectador – se mostra como um

poderoso provocador dos sentidos, para o qual o olhar se torna o principal alvo, pois “O olhar

não é apenas agudo, ele é intenso e ardente. O olhar não é só clarividente, é também

desejoso, apaixonado” (Bosi, 1998: 77).

Esse olhar que parte do imaginário coletivo e filogenético, que atravessa as imagens e

que lhes dá a vida, aponta para dois fatores: o caráter fugidio do símbolo e para a polissemia que

lhe é própria. Foi justamente a combinação desses dois predicativos do símbolo o que determinou

o destino das 108 fotografias de Ele Disse sim a Elisa: materializar a sincronicidade entre o real

e o imaginário.

Ao revelar os negativos das 108 fotografias feitas durante essa experiência e de prepará-

las para mandá-las para um salão de artes plásticas, Beth da Matta teve essas imagens apreendidas

pelo seu ex-companheiro. Um destino inesperado para a sua obra.
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Entretanto, para melhor compreendermos a trajetória empreendida por Beth da Matta

na obra Ele Disse sim a Elisa sem contemplar as fotografias que se encontram desaparecidas,

decidi citar partes de nossas conversas sobre essa obra, por acreditar, como nos diz Gaston

Bachelard (1978), que a palavra nos faz abrir os canais sensoriais [despertar] para múltiplas

imagens. A propósito, ao fim dos diálogos abaixo, retomo as discussões acerca do conceito

dual da imagem fotográfica, portanto, assim fala-nos a artista sobre a obra Ele disse sim a

Elisa, como sendo,

“(...) uma experiência que começou quando entrei na internet. Conheci essa pessoa

e aí, assim... foi uma conversa legal... ele não conhecia o Recife, e na hora veio a

idéia de... (...) aí eu perguntei: você faria um trabalho comigo? Então a proposta

foi imediata e ele já aceitou sabendo que era um trabalho. Aí ele disse: e vai ser o

quê? Eu respondi: acho que vai ser fotografia! Ele disse: tá bom!”

“Quando eu estabeleci o trabalho, quando eu assumi o trabalho, foram quinze

dias até ele chegar ao Brasil. Bom, no segundo dia [após o contato na internet] eu

comprei a passagem dele por aqui. (...) ele me enviou o número do cartão de crédito,

o código secreto, e eu dizia: mas você não precisa confiar tanto assim... Você não

me conhece, (...) não precisa confiar tanto assim! E ele me disse: mas eu confio! Eu

quero que você compre daí... e eu lhe falei: mas você pode pagar aqui quando

chegar... e ele continuou: mas eu quero que você pague! Eu disse: ok! Fazer o quê.

Nunca vi ninguém confiar tanto no outro...”.

“Mas nesses quinze dias [o período que compreende o convite feito pela artista na

internet e o encontro entre eles no Recife], eu sabia que ia ter uma relação com ele.

Minha idéia era essa. A idéia era manter um contato com ele. Eu resolvi... assim, a

gente tinha que manter alguma intimidade nesses quinze dias. Aí entra o ritual, o

cotidiano, o dia-a-dia. E aí, todo dia a gente se encontrava no Messenger 10, todos

os dias a gente conversava, ia descobrindo particularidades de um e do outro, do

10 MSN Messenger - Portal onde as pessoas conversam na Internet em tempo real.
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que gostava e do que não gostava, trocava fotografias e por aí vai...”.

“Então a gente criou um pouco essa intimidade e aí quando ele chegou, que é

outra sensação também... que é muito difícil de experienciar... o momento da

chegada dele... uma pessoa totalmente estranha que para mim estava dentro de

um contexto, que era um trabalho, que é diferente... (...) que é assim... eu tinha

uma total segurança sobre isso”.

“Porque em momento algum eu me deixei, aliás, em nenhum momento eu me

deixo sair desse contexto que eu assumi como trabalho. Uma coisa é você sair

com alguém, se tornar amigo, enfim, coisas normais da vida. Mas como trazer

essa situação para um trabalho? No caso, é o meu trabalho. Que é o que eu pesquiso

e que eu venho fazendo há uns três anos já. Ele se transforma em outra coisa para

mim! (...) é diferente, é uma situação... não é engraçado, não é triste...”.

“Existe a emoção toda, mas eu acho que é o fato da consciência de você saber que

aquilo ali... eu sabia que ia começar e terminar. E Elisa começou assim, eu era

espectadora, porque a câmera, a lente era a espectadora. Era eu quem fazia as

fotos, sempre! Eu não tinha como ver o melhor ângulo, não dava tempo para

nada... e também não quero. Ver melhor luz... A questão técnica da fotografia não

me interessa!”.

“Eu queria ter uma experiência e inventá-la. Na verdade eu inventei que teríamos

uma relação de casal e nesta casa [o apartamento da artista]. Foram oito dias aqui

em casa. É como se eu tivesse criando uma nova memória, para esvaziar outras.

Aí sobra mais o afeto, o dia-a-dia, a troca (...) Apesar de ser uma pessoa que eu

não conhecia, mas existe isso [o afeto]. Se você tem o outro... se você tem duas

pessoas, existe esse ambiente delicado de uma relação, seja com quem for...”.

“Eu acho que é minha proteção, é a minha defesa. Defesa no sentido de estar me

expondo tanto. É assumir realmente como um trabalho. E assim... ele foi embora

e acabou, não existe mais. Até então, depois do trabalho todo pronto, eu espalhei...

- eu sempre coloco -, espalho pela casa um trabalho em processo. Aí passa uma
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semana e vejo o que vai acontecer. E na casa... na minha cama eu arrodeei todas

as fotografias. Foram 108 fotografias, todas espalhadas no chão (...) e disse: meu

Deus o que foi que aconteceu? Porque eu queria decodificar o que tinha acontecido.

E assim, foram dois dias de juízo, até que eu disse: não, eu acho que já sei! E

quando eu escrevi o e-mail para ele [após ter ido embora], eu resolvi o trabalho, eu

fechei o trabalho. O trabalho se chama ‘Ele Disse sim a Elisa’, porque ele disse

tanto ‘sim’ para mim nesse período que esteve aqui que era absurdo. Era sim, sim,

sim. Sabe quando você encontra... é... eu tive muita sorte de encontrá-lo. Muita

sorte! Que é uma pessoa de fato, muito especial. Sabe o outro se entregar aqui por

oito dias e pronto. Não cobrar mais nada, não esperar mais nada. Foi o meu caso.

É muito raro você encontrar isso, não é muito fácil, não. Ninguém saiu magoado,

ninguém saiu triste... (...) Mas aparentemente, não houve traumas nem danos. Muito

pelo contrário, acho que houve a experiência... A experiência dele aqui em casa foi

muito boa para ele. Para mim, também. O trabalho foi bárbaro! Agora, é engraçado

que eu falo isso não da vida pessoal, afetiva. Ele só está inserido no trabalho. É

isso que eu falo para você, como eu assumo esse distanciamento (...) ele tem que

estar necessariamente incluído no trabalho”.

Nesses depoimentos, Beth da Matta nos mostra que a realidade registrada

fotograficamente corresponde a uma escolha elaborada cultural e esteticamente. Que há uma

correspondência concorrente, antagônica e complementar entre experienciar momentos e criar

uma memória com o outro que só é real dentro do contexto da obra Elisa; não há traumas,

sofrimento ou feridas a serem curadas na vida da artista. Contudo, se nos detivermos na construção

conceitual e na história da obra Elisa, desde o momento em que a artista se corresponde com

seu companheiro desconhecido até o desaparecimento das fotografias, perceberemos dois

momentos que intimamente dizem respeito ao modo como essas fotos foram feitas.

Estes dois momentos correspondem às duas realidades que, segundo Boris Kossoy

(2002), a fotografia carrega em sua lógica de funcionamento. A primeira, trata do assunto em si
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na dimensão do acontecimento passado, que se cristaliza no ato de fotografar. É a história

particular do motivo que, no ato fotográfico, (Dubois, 2001) corresponde a um processo de

criação baseado nas escolhas que determinam o recorte espacial e temporal dessa imagem.

Isso significa que, o momento em que a artista construiu o universo conceitual da

experiência Elisa, já havia determinado imaginariamente como essas fotografias seriam realizadas.

Este fato aparece em seu discurso, quando afirma que todas as 108 fotografias foram feitas

apenas por ela; dessa maneira, sem redundâncias, o resultado das imagens está subordinado ao

processo de criação da obra.  Como prova disso, as fotos mostram o casal em pequenos

momentos de intimidade sem que se revele o rosto [identidade] de ambos:

“Se eu tava tomando um café da manhã (...) eu colocava a máquina (câmera) na

altura da mesa e fotografava. Aí, aparecia a gente segurando alguma coisa da

mesa posta”.

A primeira realidade das fotografias de Elisa diz respeito, portanto, à própria idealização

da obra que segundo a artista são “retalhos de banalidades que envolvem o cotidiano de um

casal construindo uma memória afetiva”.  Como ainda nos fala Boris Kossoy (2002), a

primeira realidade determinará a segunda realidade da imagem fotográfica que é a realidade do

documento (a foto), que por sua vez, pode levar à interpretação da imagem de uma maneira

muito distinta da primeira realidade que as criou.

O documento fotográfico é uma referência visual que está sempre presente em nossa

vida e que representa um passado inacessível, nesse sentido, a foto será sempre a segunda

realidade de um acontecimento no espaço e no tempo, tendo um grande paralelo com a nossa

memória, posto que representa um trabalho sobre um tempo vivido que prolonga seus efeitos

até o presente (Henri Bergson, 1999). A fotografia é, dessa forma, uma mnemotecnia que, na

dialogia (Morin, 1990) e no imbrincamento entre a primeira e a segunda realidades da imagem

fotográfica, faz-nos perceber sua natureza dual:
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“É a história de um passado aberto, inconcluso, capaz de promessas. Não se deve

julgá-lo como um tempo ultrapassado, mas como um universo contraditório da

qual se podem arrancar o sim e o não, a tese e a antítese, o que teve seguimento

triunfal e o que foi truncado” (Bosi, 2003: 32-33).

A natureza dual da imagem fotográfica e a polissemia à qual está condicionada quando

interpretada, se torna exemplar na obra Elisa no momento em que o ex-marido da artista resolve

confiscar as fotos do trabalho. Com efeito, a etimologia da palavra dual do latim duãlis,e’ que

significa “de dois”, nos mostra uma qualidade que a fotografia carrega em si: as possibilidades

contidas entre a intencionalidade da emissão da imagem feita pelo artista/fotógrafo e a interpretação

a que está submetida por parte do espectador – que se potencializa no fato de ser uma

representação fidedigna da realidade. Por tudo isso é que, desde a sua gênese, a condição

mimética da representação da imagem fotográfica está propensa a todo tipo de manipulação.

Esse fato se passa, na maioria das vezes, desapercebido para o senso comum, para

quem, segundo Philippe Dubois (2001), a imagem fotográfica é a representação mais perfeita da

realidade. O caráter técnico-mecânico e a objetividade do ato de fotografar justificam a crença

de que essa imagem automática é quase “natural”, ou seja, de que representa a própria realidade,

fazendo-nos ignorar ou esquecer que as limitações do dispositivo fotográfico tornam a imagem

produzida – guardadas as devidas proporções – uma manipulação da realidade. O foto-

jornalismo, por exemplo, se baseia na crença de que uma foto traz a verdade dos acontecimentos.

Todavia, no próprio ato de fotografar, a escolha da luz, do enquadramento, dos filmes e,

de maneira mais radical, a interferência manual sobre os negativos e atualmente, a intervenção

da computação gráfica, tornam a imagem fotográfica, por constituição, uma imagem manipulável,

ainda que muitas discussões enfatizem a veracidade da imagem na era digital.

Nesse sentido, é que o conceito dual da imagem fotográfica vem nos ajudar a esclarecer

essa controvérsia tão comum em nosso cotidiano, reiterando a intencionalidade de quem faz a

imagem (artista/fotógrafo) religando-a à interpretação do espectador.

No caso da obra Ele disse sim a Elisa, Beth da Matta dentro do conceito de sua
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criação, determinou a intenção de fazer das fotografias a apreensão do instante de um casal

inventado. O resultado final das fotos está intrinsecamente relacionado à realidade da obra que,

segunda a artista, não mostra o rosto dela e de seu companheiro fictício, mas sim, partes de seus

corpos em ações simples e cotidianas, com o intuito de sintetizar um turbilhão de sentimentos e

sensações.

Percebemos aqui, o quanto do aspecto intencional do conceito dual da imagem fotográfica

carrega o conceito de auto-referência – a ação de restituir algo ou de revivê-lo – que vimos

anteriormente na obra de Maria do Carmo Nino, tendo em vista que a intencionalidade do

operador da câmera traz o seu olhar sobre a realidade do acontecimento. Portanto, ao eternizar

em imagem um acontecimento, o artista e ou o fotógrafo substituem o evento por uma cena de

sua autoria, carregando em si todo o trajeto antropológico do autor (Durand, 1997). Nesse

sentido, consubstancia-se a recursividade entre o trajeto antropológico e a intencionalidade de

quem faz uso do dispositivo fotográfico.

Mas a intencionalidade da primeira realidade – a que determina a auto-referência da

foto – é eclipsada no espaço de tempo em que é interpretada pelo espectador, pois,  como visto

anteriormente, de modo aparente a imagem fotográfica e o mundo se encontram em um mesmo

nível da realidade. Para Vilém Flusser:

“O observador confia nas imagens técnicas tanto quanto confia em seus olhos.

Quando critica as imagens técnicas (se é que as critica), não as faz enquanto

imagens, mas enquanto visões do mundo” (2001: 14).

Nesse sentido, ao invés do homem se servir das imagens técnicas, ele passou a viver em

função das mesmas. Não tem mais condições de decifrá-las, apenas as vivencia como um conjunto

de cenas reais. Da mesma maneira, Gilbert Durand (2001) nos alerta para a explosão da imagem

técnica: a conseqüente saturação de imagens vazias simbolicamente e seu efeito cultural perverso.

Não se trata apenas de um excedente de representações visuais tecnológicas, mas de um tipo de

imagem (fotografia, cinema, vídeo, etc) idealizado e construído no seio das experiências e
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teorizações físico-químico-matemáticas do racionalismo iconoclasta do Ocidente.

Isso não quer dizer que todas as criações artísticas mediadas por dispositivos tecnológicos

sejam vazias simbolicamente, mas que há uma obsessiva produção de imagens voltadas para o

entretenimento e para a publicidade com o único intuito de satisfazer a indústria capitalista que

penetra em todos os níveis de representação da psique do homem na cultura ocidental. Essa

perversidade se verifica na imposição de normas e comportamentos através de uma mídia

comprometida apenas com o seu enriquecimento e isso tem mantido dois terços da população

mundial abaixo da linha de miséria (Paula Sibilia, 2003).

Ao que me parece, a experiência artística Elisa toca de maneira expressiva nessas

questões acima mencionadas, isto porque, a interpretação da segunda realidade, ou produto da

ação da artista, i.e, das 108 fotos da obra Ele disse sim a Elisa, confunde o espectador, tendo

nesse caso resultado, como já sabemos, no desaparecimento das fotografias.

Nas realidades das histórias pessoais, da realidade da construção da obra e da ficção

fotográfica e artística, se confundem na dualidade das intenções da artista e das interpretações

do observador. Em relação às motivações que resultaram no desaparecimento dessas fotografias

a artista comenta:

“(...) um belo dia em que ia mandar para um salão [exposição], tava tudo

organizadinho numa caixa [as fotos]... desapareceu daqui de casa, as fotos e os

negativos. Sumiu... (...)Então, assim, eu resolvi assumir essa casualidade fatal mas

de alguma forma eu tento mantê-la viva” [à obra Elisa].

“O seqüestro das imagens é uma história que não me pertence. Eu não posso, eu

não quero, não tem porquê... É tão absurdo que não pertence a mim. Você entende?

Eu vou fazer o quê? É tão absurdo e ao mesmo tempo tão bobo... Porque afinal de

contas o trabalho foi realizado. Eu fui espectadora e atuei. Então assim, do que

adianta a imagem se o trabalho foi o mais importante?”

No depoimento acima, Beth da Matta ao relatar seu posicionamento em relação ao
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desaparecimento da obra Ele disse sim a Elisa, evidencia o fato de estar imersa na concepção

da dualidade da imagem, foi simultaneamente a protagonista e a espectadora das realidades e

ficções de sua obra.

Além disso, a artista toca no ponto fundamental para o conceito dual da imagem

fotográfica: a segunda realidade só existe em detrimento da primeira realidade, ou seja, estão ao

mesmo tempo intrinsecamente ligadas e autônomas. Trata-se, portanto, da alienação do homem

em relação às suas próprias máquinas e produtos. Dissolvido no cotidiano frenético da era da

informação, o homem esqueceu (sem tempo ou meios para refletir sobre isso) que o principal

motivo pelo quais as imagens são produzidas por esses instrumentos é o de orientá-lo no mundo,

portanto, não deve vivencia-las como única verdade, assim, de acordo com Boris Kossoy

(1999:140):

“O que é real para uns é pura ficção para outros. A ficção pode então substituir o

real tendo o documento fotográfico como prova ‘convincente’, como constatação

definitiva de legitimação de todo um ideário: a mensagem simbólica, emblemática

de um real a ser alcançado, cobiçado ou destruído. As imagens técnicas tornam as

imagens mentais reais. As fantasias da imaginação individual e do imaginário

coletivo adquirem contornos nítidos e formas concretas através do chamado

testemunho fotográfico”.

Entretanto, a utilização dos meios tecnológicos de criação de imagens não se presta

apenas à alienação. Edgar Morin (2003) nos mostra claramente como operamos constantemente

na contra-mão da maquinação da vida e da virtualidade da imagem técnica: “Viver poeticamente

é o cerne da realidade e da verdade humana” (Morin, 2003: 60).

Para esse pensador, o estado poético do ser humano é surreal e virtual, em suma: superar

o real. Atos humanos (paixões) que modificam os estados da percepção da realidade das coisas

– como os da obra de arte –, nos reafirmam enquanto humanidade contra a trivialidade das

tecnologias.
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Ao utilizar a câmera fotográfica da maneira mais simples, desprezando vários recursos

disponíveis que poderiam incrementar a visualidade de sua criação, Beth da Matta em sua obra

Ele disse sim a Elisa, aprofunda a reflexão da influência da fotografia em nosso cotidiano a

partir dos questionamentos sobre o real e o ficcional, sobre a intenção de quem produz a imagem

e a interpretação de quem as contempla. Além disso, cria uma memória técnica dos momentos

sensíveis para neutralizar a angústia da passagem do tempo que está carregado de significações.

Por fim, o conceito dual da fotografia, onipresente em sua experiência artística, nos fala

da magia que as imagens exercem sobre nós, sobretudo hoje, quando a manipulação da imagem

fotográfica pela digitalização da computação gráfica, tem rediscutido o status de cópia fiel da

realidade atribuído à fotografia através de séculos.

Discuto a seguir, como a obra de Rodrigo Braga e o conceito de sedução da imagem

fotográfica podem nos ajudar a apontar para algumas reflexões sobre as virtualidades e para o

imbrincamento entre fotografia analógica e digital e o despertar do tempo imemorial dos mitos.



Quinta-feira, 18 de outubro de 2001, 19h.
Sala João Cardoso Ayres – Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj.
Debate com o artista plástico paulista Vik Muniz.

“Ao estabelecer a tensão entre objeto e
fotografia, ele passeia com desenvoltura em
meio ao que chamamos realidade ou ilusão.
Na verdade, Vik refaz cuidadosamente o
caminho que leva à imagem que guardamos
na memória, num desenho, na tela de um
quadro ou numa fotografia. Munido de
materiais simples como o grafite ou sensuais
como o chocolate, doces como o açúcar, da
leveza das nuvens, como o algodão, Vik
reinventa o objeto, fotografando o resultado
da reconstrução da imagem, em desafio
aberto aos nossos sentidos. A fotografia
conduz o olhar do espectador que,
surpreendido pelas novas possibilidades, é
convidado a ingressar no universo das
sensações”. Liz – 1999 – Desenhos feitos com pimenta de caiena,

pimenta do reino, curry, pimenta malagueta sobre papel e
fotografados com cibachrome.

Vik Muniz – Minha perspectiva não é criar outra realidade
ou uma ilusão. O que quero é saber até onde o público
quer ser iludido. O que considero mais importante é a relação
da obra com o espectador (...) Meu trabalho mostra ao
espectador a medida de sua própria crença na imagem.
Mais importante do que ver a imagem é sentir a visão
daquela imagem (...) Busco, sobretudo, a sensação, mais
do que as interpretações racionais (...) Vou conduzindo seu
olhar, mas há um limite daquilo que se pode dizer. É preciso
deixar o espaço para que o espectador acrescente um pouco
de sua própria visão.

Essa ponte não existe. Fotografia é um meio relativamente
novo, que não destrói o meio anterior, apenas o transforma.
A fotografia tem uma relação com a verdade, mas ela é
ilusória, a foto é uma ilusão.

Regina Zappa – ao recriar as
imagens você está inventando
outra realidade ou criando uma
ilusão?

Como você pavimenta a ponte
entre pintura e fotografia?

Fragmento de texto retirado do catálogo da exposição Ver é Crer do artista Vik Muniz – Museu de Arte
Moderna Aluísio Magalhães e Fundação Joaquim Nabuco – 2001.
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Um Estágio Terminal para as Imagens Técnicas?

O Limite dos Possíveis nas Fotomontagens de Rodrigo Braga

Quinta-feira, 04 de junho de 2002, 15h 12min.

“A decepção com uma realidade entregue à superficialidade da
imagem seria opor a decepção com uma imagem entregue à
expressão real. É só libertando a imagem do real que lhe conferimos
sua potência” (Baudrillard, 2002: 148).

Conheci o trabalho de Rodrigo Braga na exposição Identidades: O artista no divã

(2001), e pude conferir sua grande habilidade técnica como desenhista e pintor. Na ocasião

apreciei seu trabalho intitulado Metalinguagem (ou Velásquez) (Fig.13) que consiste na

reprodução de três fragmentos da obra As meninas do pintor espanhol Diego Velásquez (Fig.14).

A partir dessa cena, considerada um clássico para a pintura Ocidental, Rodrigo Braga extrai e

dá destaque em sua obra, à figura de Velásquez que aparece – como num auto-retrato – na obra

As meninas.

Nas três pinturas criadas por Braga para representar o pintor espanhol, vê-se em lugar

de seus olhos um espaço retangular, e vazado, cuja finalidade é a de propiciar ao público a

oportunidade de “fazer seus” os olhos de Velásquez e, assim, enxergar através de sua perspectiva.

Para que isso fosse possível, as três representações estavam dependuradas por fios de

nylon no teto da sala de exposição, permitindo que os quadros ocupassem o centro da galeria

de maneira que o espectador pudesse – por detrás do quadro – ocupar o vazio dos olhos do

artista Velásquez com os próprios olhos. Dessa maneira, Rodrigo Braga se propôs a tentar

resolver metaforicamente, o intrincado jogo de olhares que a pintura de Velásquez revela.

Segundo Michel Foucault (2002), o quadro As Meninas é uma representação que remete

a um jogo de espelhos, onde o olhar de Diego Velásquez – representado à esquerda da tela

com uma paleta e um pincel na mão – se cruza com o nosso olhar. Nesse sentido, acabamos

ocupando, temporariamente, enquanto espectadores, a posição do modelo pintado pelo artista
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em sua tela (que está de costas para nós), sendo-nos impossível, nessa perspectiva, conferir a

imagem produzida por ele. Entretanto, no fundo da sala, à direita do pintor e acima da cabeça da

menina que ocupa o centro da pintura, há um espelho que resolve esse enigma.

Diante da sutileza da imagem que o espelho reflete, percebemos que na realidade, o

pintor não olha para nós, mas, para o rei Filipe IV e para a sua esposa, ainda que continue

sendo-nos negada a possibilidade de vermos a imagem que está sendo trabalhada na tela:

“Tal reflexo mostra ingenuamente, e na sombra, aquilo que todos olham no primeiro

plano. Restitui, como que por encanto, o que falta a cada olhar: ao pintor, o modelo

que é recopiado no quadro pelo seu duplo representado; ao do rei, seu retrato que

se completa nesse lado da tela que ele não pode distinguir do lugar que está; ao do

espectador, o centro real da cena, cujo lugar ele assumiu como que por intrusão”.

(Foucault, 2002: 19).

Na obra Metalinguagem (ou Velásquez), Rodrigo Braga estabelece um trocadilho com

essa obra-prima, principalmente quando coloca um espelho em um dos vazados retangulares

das três representações destinados aos nossos olhos; ao buscarmos ver pelos olhos do pintor,

Fig. 13 – A Metalinguagem (ou
Velásquez) de Braga revela a tensão
entre o olhar e a imagem.

Fig. 14 – As Meninas (1656-57) de Diego
Velásquez (1599-1660). Um intrincado
jogo de olhares.
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vemos os nossos próprios olhos. Em sua trama, Braga nos leva a deixar que o nosso olhar

penetre e se deixe penetrar, recursivamente, pelas imagens. Assim:

“(...) o que olha e o que é olhado permutam-se incessantemente. Nenhum olhar é

estável, ou antes, no sulco neutro do olhar que traspassa a tela perpendicularmente,

o sujeito e o objeto, o espectador e o modelo invertem seu papel ao infinito”

(Foucault, 2002: 5).

Quinta-feira, 4 de novembro de 2004, 18h 44min.

Posteriormente, tomei conhecimento que Rodrigo Braga iniciara algumas experiências

com manipulação digital sobre fotografias e isso me fez procurá-lo, pois na época estava

trabalhando em minha monografia de especialização11  que trata da recursividade das artes

plásticas na história da fotografia.

Ao visitar o seu ateliê, Braga me mostrou vários trabalhos e projetos sob variadas técnicas:

a série de objetos intitulada Ornamentos para o Corpo (2001-04), confeccionada em toras de

madeira, chumbo, pólvora e cabos de aço, feita para ser colocada no pescoço (Fig. 15) e a

série de desenhos transferidos, através de xérox, sobre peças de couro esticadas com o auxílio

de pregos sobre grandes suportes de madeira, batizada como Cartas ao Vizinho (2000-03)

(Fig. 16).

A multiplicidade dos meios e técnicas utilizados revela a inquietação do artista diante do

processo de materialização da obra, pois, em suas próprias palavras, “(...) é a obra que aos

poucos exige o material a ser empregado”.

Ao me debruçar sobre a série de fotografias digitalizadas Unha e Carne (2002) e

recentemente sobre as fotos de Risco de Desassossego (2004), constatei a grande simplificação

11 Opto-Foto-Mecânico: A recursividade das Artes Plásticas na História da Fotografia. Monografia de
Especialização apre-sentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal Rural de
Pernambuco. Recife: UFRPE, 2003.
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a que chegou o artista nessas obras em relação à polifonia de materiais usados em outras criações

de sua autoria, assim como uma relação instigante com a manipulação da imagem fotográfica.

Diga-se de passagem, que a opção técnica de simplificar os meios e os materiais não significa

uma perda em relação ao conteúdo criativo das obras, muito pelo contrário: a aparente simplicidade

dessas obras contrasta com a complexidade de interpretações por parte do espectador que

tiver a oportunidade apreciá-las.

São fotografias que trazem uma mensagem visual direta, cuja manipulação digital aparece,

por vezes, muito claramente, como vemos na série Unha e Carne (Figs. 17 ), em que o autor se

apropria de fotos de seus próprios pés, que se fundem absurdamente, remetendo a algum tipo

de anomalia congênita (Barbosa, 2004), ou quando essa mesma manipulação fotográfica digital,

de forma muito sutil, como nas fotografias Risco de Desassossego (Figs. 18 e 19) faz com que

a crueza das imagens confunda a nossa crença em relação à realidade da imagem.

O apuro artístico que Rodrigo Braga apresenta nessas manipulações foi herdado de

seus conhecimentos das técnicas de desenho e de pintura (cores, luz e sombra, perspectiva,

etc), entretanto, o que esse artista procura abordar de fato em suas imagens são os questionamentos

relativos à existência humana. Em Unha e Carne, os pés imóveis trespassados por pregos de

ferro nos mostram a angústia da imobilidade existencial.

Aliás, essa mesma visão de mundo está presente tanto nos objetos criados para serem

Fig. 15 – Ornamentos para o corpo. Alusão às
pressões e tensões sociais e ao seu peso sobre
nós.

Fig. 16 – A multiplicidade de técnicas e materiais
também pode ser apreciada na série Cartas ao
Vizinho.
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pendurados no pescoço em Ornamentos para o corpo quanto em Risco de Dessassossego,

quando Braga exibe um rosto anônimo sendo pouco a pouco queimado por um fósforo em

combustão ali cravado.

Nas obras citadas, Braga traz aos nossos olhos a sua preocupação com os sofrimentos

do homem, com a violência crescente a qual estamos expostos, com a ausência de

questionamentos sobre esse mal-estar e com o conseqüente engessamento político que inviabiliza

ações urgentes para a minimização desses problemas. A diferença está em que, nas fotografias

de Risco de Dessassossego, a informação visual é muito simples, limpa e direta, fazendo com

que a crítica social, por vezes, esteja em segundo plano.

Fig. 17 – Unha e Carne 5. Na manipulação fotográfica digital,
os pés do artista se fundem estranhamente.

Fig. 18 – A simplicidade e a crueza das
imagens que compõem a série Risco
de Dessassossego impres-sionam e
confundem o espectador.

Fig. 19 – Mais uma vez o corpo é
usado para externalizar os impasses
e sofrimentos do espírito humano.
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Em Risco de Dessassossego – assim como na série Unha e Carne – a imolação do

corpo aparece como uma mensagem única e sólida; trata-se, portanto, da imediaticidade com

que a aparência da mensagem fotográfica penetra em nossa percepção, do poder de realismo

que a fotografia exerce sobre nós, cegando-nos para o entendimento das razões pelas quais a

imagem foi constituída, bem como para outras interpretações. É a sedução da aparência da

imagem fotográfica.

Para entendermos este conceito de sedução da fotografia, recorro mais uma vez à

etimologia da palavra. O termo sedução deriva do latim seductîo,õnis, que se traduz pela ação

de tomar parte, de estar envolvido. Esse envolvimento, segundo Antonio Houaiss (2001, 2001:

2534), pode resultar em um feitiço, hipnotismo ou encantamento.

Assim, a magia exercida pela imagem fotográfica ou esse encantamento e sedução,

confundem a interpretação dos códigos visuais da fotografia. Roland Barthes, na célebre obra

de sua autoria A Câmara Clara (1984), chama-nos a nossa atenção para o processo de sedução

da imagem fotográfica ao discutir o Punctum e o Studium, necessários, de acordo com esse

autor, de que “(...) a imagem fotográfica [desperte] a imaginação daquele que olha. Mais

do que [tão somente] registrar um fato ou acontecimento (...)” (Dantas, 2003: 38).

A condição de studium experimentada pelo espectador, seria a da simples decodificação

dos elementos visuais contidos na imagem. Nesse caso, não haveria estímulos, por parte do

espectador em exercitar, sua imaginação a partir dessa decodificação. No studium, pode-se

reconhecer as intenções do fotógrafo, suas escolhas como o enquadramento, a luz, etc., ou seja,

as questões técnicas e formais do ato fotográfico (Dubois, 2001).

Diferentemente do estado de studium, o punctum desperta no leitor da imagem uma

explosão de significados, incita um olhar que atravessa a aparência visual contida na foto e lhe

impõe uma continuidade narrativa que vai além dos elementos formais contidos na imagem.

Nesse caso, não interessa ao leitor da foto as escolhas técnicas por parte de quem utilizou o

dispositivo fotográfico, mas sim, a importância do fotógrafo em ter estado no momento da

ocorrência do fato, sua sensibilidade em registrar esse acontecimento num milionésimo de segundo,

apresentando em seguida uma imagem de forte carga simbólica.
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Pode-se perceber aqui, claramente, a proximidade entre o punctum e o studium

refletidos por Roland Barthes e com o conceito dual da imagem fotográfica apontado

anteriormente na obra de Beth da Matta. O studium seria a interpretação por parte do espectador

da “face aparente e externa” (Kossoy, 2002: 37) da foto. O estado de punctum, por sua vez,

levaria o leitor da imagem a atravessar essas aparências num exercício de sensibilidade e

imaginação.

Paradoxalmente, e numa ação que antecede a condição de studium e de punctum, o

conceito de sedução faz com que o espectador seja atraído voluntária e involuntariamente pela

imagem, que um movimento mágico que se realiza por intermédio do “realismo aparente” contido

na  foto.

Nesse caso, o conceito dual da imagem fotográfica não se tornou apropriado para que

se discuta a série de fotografias Fantasias de Compensação (ver Anexos) desse mesmo autor,

tendo em vista que a construção dessa obra pelo artista é baseada no desapego do espectador

por essa mesma aparência de realidade. Em Fantasias de Compensação a porção de

animalidade do homem é posta em questão, levando-nos à reflexão da imagem que fazemos de

nós mesmo e de nossa civilização.

A Imagem que o Homem faz dele mesmo

Sábado, 20 de novembro de 2004, 11h 28min.

É inquestionável a influência da cultura na construção do olhar do espectador que decifra

os códigos da imagem fotográfica, e, do mesmo no manuseio desses códigos através do dispositivo

(câmera) pelo fotógrafo. Isso se revela quando vemos que, diferentemente das multiculturas sob

a égide ocidental, algumas sociedades dão pouca ou mesmo nenhuma importância para as imagens

técnicas, como por exemplo, atestando com esse fato o desinteresse por parte de alguns grupos

humanos em decodificar os elementos da imagem fotográfica ou do vídeo (McLuhan,1964).
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Nesse sentido, para o universo ocidental, a representação e a interpretação da realidade

através das imagens sempre foi algo de grande importância. Esse fato repousa num paradoxo

fundamental, sublinhando por Gilbert Durand (2001), essencial à compreensão desta civilização

imersa nas imagens técnicas: no mesmo tempo e espaço em que a técnica (tecnologia) nos

propicia o constante desenvolvimento e reprodução em massa de informações e imagens, há

uma desconfiança, por parte dessa mesma civilização – herdeira de uma filosofia de raciocínio

pré-socrático e, posteriormente, do pensamento cristão – das imagens e do imaginário.

Esse contrasenso é fruto da crença numa verdade única, inculcada pelas filosofias e

visões de mundo acima, nas quais as imagens se prestam a buscar e a representar a realidade

como o modelo de verificação de um real absoluto, desprezando, assim, as desrazões imaginárias

que viabilizam nossa mediação com o mundo e a representação que fazemos dele. Afora alguns

de seus usos, e apesar disso, o desenvolvimento da imagem técnica é fascinante; nela

presenciamos uma hibridação de tipos de representação visual que vão desde as imagens

analógicas (fotografia, cinema e vídeos tradicionais) e digitais (fotografia e vídeo digital, computação

gráfica), às eletromagnéticas (videomagnetofonia12) e às holográficas (projeções tridimensionais

de objetos, que têm como princípio, a luz que emana desses objetos [Plaza & Tavares,1998]).

A hibridação desses tipos de imagens técnicas gera outras tipologias que misturam os

processos analógicos e digitais13 de representação visual. Essa observação é importante para

este trabalho, pois, assim como vistos na obra de Maria do Carmo Nino, a obra de Rodrigo

Braga mistura técnicas analógicas e digitais, fato comum entre os artistas contemporâneos. Ao

dispor de tantos meios por que não experimentá-los?

Como bem observou Vilém Flusser (2002), estabelece-se um jogo entre o homem e os

12 Processo que mistura gravações separadas de imagens com sons, criando o que comumente se chama de
Audiovisual.

13 Diz-se que uma imagem é analógica quando seu processo de feitura é realizado manualmente (pintura,
gravura e desenho) ou quando a representação visual é fruto da combinação de técnicas físico-químicas
(fotografia, cinema e vídeo, tradicionais). No caso das imagens de origem físico-química, a representação só
pode existir com a presença do referente (objeto), para que a luz que emana dele seja gravada numa película
apropriada. Chama-se digital, por sua vez, todas as imagens decodificadas numericamente através de micro-
chips e computadores. Essas imagens podem ter ou não contato com o referente. No caso da fotografia e do
vídeo digital, a presença dos objetos ainda é importante. Já no caso da utilização de softwares de edição de
imagens, a criação do objeto é feita no próprio computador, dispensando a existência dos objetos.
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aparelhos por eles criados. O aparelho é estúpido e pode ser enganado em sua própria estrutura

(programa que define sua finalidade) e isso permite a inserção de elementos humanos não previstos

pelo aparelho.

No caso da fotografia, o dispositivo fotográfico surgiu com a finalidade de capturar

imagens de acontecimentos e reproduzi-los em massa. A informação contida nas fotografias é,

então, distribuída em larga escala e as intenções humanas criativas que extrapolam o programa

da câmera, são introduzidas em novos aparelhos fabricados pela indústria do segmento que visa

ao aprimoramento de seus produtos. O que se verifica nessa relação dialógica entre homem e

máquina (Morin, 1990), é a possibilidade de jogar com os aparelhos, ou seja, de manipular seus

limites.

Assim, o uso criativo do dispositivo fotográfico, por parte de artistas e fotógrafos, tenta

na realidade, resolver os problemas da imagem gerados pela limitação dos próprios aparelhos

(câmeras).

No caso da obra Fantasias de Compensação (ver Anexo), Rodrigo Braga utiliza

unicamente a fotografia digital cuja captação de imagens é muito diferente da fotografia tradicional

(analógica). Na fotografia tradicional, a imagem é fixada numa película de silicone, à base de sais

de prata, sensível à luz que emana diretamente do referente (objeto, pessoa ou paisagem). O

produto da fotografia analógica é, por esse motivo, a representação de elementos que estavam

presentes na hora do ato fotográfico (Dubois, 2001). A fotografia digital, por sua vez, dispensa

o filme fotográfico (negativo); isso a coloca em contato direto com os micro-computadores,

conexões por cabos ou aos cartões PC que, através de um software específico, descarregam

as imagens no disco rígido (memória) do computador.

O processo digital de captação de imagens se dá através da Charge-Coupled Devide

(CCD) que é o equivalente da película sensível na fotografia analógica. Os sensores CCDs são

monocromáticos, mas registram as cores através de filtros que se  assemelham  às diversas

camadas de emulsão encontrada nos filmes fotográficos. A captação da imagem digital se dá em

três etapas: primeiro, ao fotografar, a câmera recebe a luz do referente que é convertida, através

de cargas elétricas em pontos individuais do sensor chamados de pixels, que são os pontos de
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cores azul, vermelho e amarelo. Os pixels irão compor as gradações de cores da imagem. Após

a decodificação da luz, a informação da imagem é transferida pela movimentação do fotodiodo

de silício que transforma as cargas (informações visuais) em uma voltagem para que possam ser

descarregadas. Uma vez descarregadas no disco rígido do computador, tais imagens podem ser

manipuladas através dos mais variados softwares de tratamentos de imagens, cujo Adobe

Photoshop está entre os mais conhecidos. Para que a imagem digital ganhe um suporte físico,

faz-se necessário sua impressão a partir de periféricos como as impressoras de saída digital, que

medem a resolução da imagem pelos Dots Per Inch (DPI) – termo que significa pontos por

polegada. Por fim, para que a qualidade da imagem seja satisfatória é necessário que a contagem

dos pontos individuais (pixels) de uma imagem digital se alinhe com o tamanho físico (papel)

e com a saída dos pontos por polegada (DPIs) pela impressora.

Apesar da grande diferença entre os dois processos há muitos pontos em comum entre

ambos. Um deles, que é de fato relevante para essa discussão, são as intenções humanas que o

artista tenta introduzir em sua ação mediante a estupidez e as limitações do aparelho (Flusser,

2001). A imagem que o artista tentará produzir pela mediação da câmera, seja ela analógica ou

digital será fruto de seu trajeto antropológico – a homologia do psíquico, do cósmico, do

social, do biológico, organizados a partir de uma significação integrada (Durand,1997) – e de

sua memória, muitas vezes, como tivemos a oportunidade de verificar nas obras de Beth da

Matta e de Maria do Carmo Nino, para que essa imagem criativa tome forma é necessária a

utilização de várias técnicas. Um outro ponto em comum entre os dois processos e que nos

ajuda a refletir sobre as questões analógicas e digitais da fotografia é a presença inicial do

referente (objeto físico) na produção da imagem.

Como foi apontando anteriormente, as imagens digitais podem dispensar a presença

dos objetos que pretendem representar. As imagens produzidas digitalmente e que podem

prescindir do referente, são classificadas como imagens de síntese:

“(...) na imagem sintética não há corpo algum: o ́ realismo ́ da síntese numérica é,

mais que qualquer outro, um ´realismo´ desencarnado, formal, simulado; ele não
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conduz a qualquer origem fora de si mesmo; o sistema se encontra, digamos assim,

orientado para ele próprio(...) Nada preexiste a ele, nem objetos, nem seres, nada

que possamos designar como ´o mundo´(...)”. (Machado, 1996: 130)

Na série de fotografias Fantasias de Compensação os pontos em comum entre a

fotografia analógica e digital ficam evidentes, tendo sido primordial, para que se atingisse o

realismo que se propõe a obra, a utilização de modelos (referentes) reais e de não imagens de

síntese.

Para entendermos melhor esse processo, é importante que se descreva a concepção da

série de fotografias Fantasias de Compensação. Nessas imagens, Rodrigo Braga expõe um

processo cirúrgico que objetiva introduzir em seu corpo – a partir de uma cirurgia – partes de

um cão.

Antes de tudo, o artista precisou de um cão da raça Rottweiler para iniciar as fotografias,

sendo importante que as fotografias do cão fossem feitas durante uma cirurgia de decapitação e

retirada de algumas partes da cabeça do animal. Evidentemente, essa não é uma prática comum

até mesmo entre os veterinários e, para que a investida fosse em frente, Rodrigo Braga teve que

procurar o Centro de Vigilância Ambiental da Prefeitura do Recife.

No Centro de Vigilância Ambiental, o artista se confrontou com uma triste realidade: a

execução diária de dezenas de cães que são abandonados pelas ruas por seus donos. Essa

infeliz prática é atualmente a única solução encontrada por esse órgão para minimizar o sofrimento

desses tantos animais largados a todo tipo de sorte pelas ruas, e, ao mesmo tempo, evitar a

transmissão de zoonoses para a comunidade

Muitas negociações foram feitas entre a Prefeitura do Recife (responsável pela gerência

da Vigilância Ambiental), a FUNDARPE (órgão que destinou uma bolsa de pesquisa para que

esse artista empreendesse seu trabalho) e a Universidade Federal de Pernambuco, por intermédio

do Departamento de Teoria da Arte. Após a liberação do corpo do animal – que assim como os

outros cães que estão alojados na Vigilância Ambiental estão com data marcada para morrer –

, foi iniciada a cirurgia de decapitação e retirada de partes da cabeça do cão, especialmente a
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área cutânea que rodeia os olhos, o focinho e as orelhas.

Essas partes do corpo do cão foram escolhidas pelo artista para serem estrategicamente

usadas na composição final da obra sendo toda a cirurgia feita por um especialista veterinário

registrada por Braga. Em seguida, as partes extraídas do animal foram “costuradas” a um molde

de sua própria cabeça feita em silicone. Essa cabeça teve por objetivo simular a aplicação do

tecido animal diretamente no artista. Para dar a impressão de um processo cirúrgico, um outro

fotógrafo tirou algumas fotos do artista. Tais fotografias foram cuidadosamente feitas, visto que

seus movimentos deveriam coincidir visualmente com a cirurgia feita no cão; nesse sentido, os

cuidados com o ângulo das fotografias e a iluminação do local foram observados. Tendo esses

recursos em mãos, Rodrigo Braga, a partir da fotomontagem, reuniu as cenas da cirurgia real

realizada no cão com as simulações em seu próprio rosto, imprimindo, digitalmente, grande

veracidade a essas imagens.

O processo cruel [desde o abandono nas ruas] ao qual o cão foi submetido certamente

suscitou muitas discussões (essa obra fez parte do Salão de Artes Plásticas de Pernambuco em

dezembro de 2004/janeiro de 2005), porém, para que a descrição acima não seja um indicativo

de que o artista fez uso do animal de maneira irresponsável ou egoísta, é preciso que se

compreenda os caminhos que o levaram à construção de Fantasias de Compensação.

Como tivemos a oportunidade de verificar anteriormente, Rodrigo Braga tem como

característica, o procurar despertar através de suas obras, questionamentos sobre as angústias

comuns a nossa sociedade. Particularmente na conceituação e feitura da obra Fantasias de

Compensação, percebe-se que o artista tentou traduzir sua grande sensibilidade. A própria

idéia de fundir o homem ao cão, surgiu quando ele, ainda adolescente, encontrara um cachorro

na rua em difíceis condições de saúde, cujo olhar triste – fruto de suas condições – lhe ficaria

guardado na memória. Essa experiência vivida por Rodrigo Braga foi pessoalmente marcante,

pois o mesmo se encontrava, naquela ocasião, emocionalmente fragilizado e isso o fez sentir-se

na “pele do cão doente” (sic.).

Posteriormente, ao ganhar a concessão da bolsa de pesquisa para o Salão de Arte de

Pernambuco/2004 pela FUNDARPE (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de
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Pernambuco), para experimentar os meios fotográficos digitais, Rodrigo Braga se vê frente à

possibilidade de investir na criação Fantasias de Compensação. Todavia, nesse momento, a

obra adquire uma nova conotação: refletir sua atual necessidade de se confrontar com o mundo,

de maneira incisiva e poderosa, estando aí a razão da escolha da raça supracitada, cujos maiores

predicativos são a força e a agressividade. A simbologia do animal caçador que busca seu

alimento com maestria e segurança permeia o imaginário desse artista.

O homem naturalmente demonstra tendências para a animalização do pensamento ou

para troca entre sentimentos dito humanos ou animais. Variados mitos trazem narrativas de seres

metade animal e metade homem. No caso das fotografias evocadas por Braga, o cão traz as

imagens teriomórficas do simbolismo “mordicante” (Gilbert Durand, 1997: 84), tendo em vista

que no imaginário ocidental o lobo é um animal feroz e perigoso. Por extensão, o cão/lobo é

símbolo da morte:

“(...) trata-se exclusivamente da boca armada com dentes acerados, pronta a triturar

e a morder, e não da simples boca que engole e que chupa (...) Há, portanto, uma

convergência muito nítida entre a mordedura dos canídeos e o temor do tempo

destruidor” (Idem: 84 / 87).

Assim como visto em Beth da Matta, a angústia da passagem do tempo aparece em

suas nas imagens. A consciência do desvelamento de suas angústias na exposição da obra

Fantasias de Compensação incomodavam o artista:

“Pra quê eu me expor tanto assim? A quem vai interessar a discussão do que eu

estou passando? Mas ao mesmo tempo, o que passa por mim muitas vezes passa

por várias outras pessoas. Então, esse tipo de sensação que eu esteja sentido,

talvez outras pessoas estejam sentido”.

Nesse ponto, Braga nos chama a atenção para a universalidade das questões humanas,



pois acaba levantando:

“(...) questões existenciais comuns a todos os homens de todos os tempos e lugares,

e favorece a unidualidade que enfoca a diferença num primeiro instante, mas

esforçando-se em ultrapassá-la, para amplificar o olhar na direção de territórios

mais amplos” (Nogueira, 2002: 17).

Mais um exemplo de como a obra de arte tem o poder de expor os questionamentos

universais do homem, religando as diferenças e rejuntando o sujeito aos fragmentos do real,

tornando o tempo simultaneamente reversível e irreversível, colocando fim às oposições “(...)

entre o sensível e o inteligível, a poesia e a prosa, a ciência e o mito” (Nogueira, 2001:

124). Vemos, metaforicamente, em Fantasias de Compensação a necessidade da sutura entre

a natureza e a cultura: um homem que cirurgicamente incorpora em sua face, elementos de um

animal, consubstanciando assim a importância de retomarmos a condição 100% natureza e

100% cultura (Carvalho, 2003), isso se torna evidente nas Fantasias de Compensação de

Rodrigo Braga.

Apesar de todos os questionamentos acima, a utilização manipulatória da fotografia

mostra-nos sua eficácia: a fidelidade da representação da realidade torna a mensagem da obra

direta, fazendo com que o apreciador assimile o absurdo da obra. Segundo Braga:

“Se eu tenho o instrumento da manipulação para me ajudar... se bem feito despertar

a curiosidade, causar a confusão... meio como um joguinho ilusionista. Trabalhar

com a fotografia que é tão verdade e não é. É uma recriação da verdade”.

Ao fazer uso da sedução da imagem fotográfica, Braga convida o espectador a testar os

limites possíveis da representação visual da fotografia – suas realidade e suas ficções.

Devo, por fim, ressaltar que a sedução da imagem presente na criação de Rodrigo

Braga a partir da manipulação da fotografia, não se configura apenas como uma “maravilha de
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nossa sociedade tecnológica”.

Recentemente, uma fotografia manipulada digitalmente causou uma celeuma internacional

quando um jornal inglês ao publicá-la, mostrava soldados ingleses praticando torturas com o

povo iraquiano durante a ocupação americana nesse país.

Esse episódio mostra como a montagem digital coloca em descrédito a condição da

fotografia como registro documental da realidade (Gullar, 2004), forjando fatos irreais que podem

ter desdobramentos desastrosos.

Como foi apontado anteriormente, os dadaístas e surrealistas já tinham superado o caráter

naturalista da imagem fotográfica em suas fotomontagens. Porém, a fotografia digital torna essa

bricolagem mais sutil aos olhos e a sedução da imagem se potencializa para o bem ou para o

mal.
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Epílogo

“(...) a arte pode ser o guia para uma reunificação
entre o sensível e o inteligível, a poesia e a prosa, a
ciência e o mito. Ela pode religar os fragmentos do
real e contribuir para o rejuntamento entre o sujeito
e o objeto” (Nogueira, 2001:124).

Um movimento antagônico, concorrente e complementar pode ser apreciado entre a

arte e a ciência na relação entre a fotografia e as artes plásticas.  Desde tempos imemoriais, o

homem em sua histórica jornada pela sobrevivência, expressa seus medos e conquistas através

de uma arte estreitamente ligada a uma técnica que lhe é sincrônica e que a consolida enquanto

objeto. A criação humana traz, portanto, toda a carga simbólica do imaginário do grupo social

aliado ao trajeto antropológico do indivíduo (Durand, 1997).

Por conta disso, e de acordo com o movimento humano, singularmente híbrido de natureza

e cultura, o fazer artístico, que é indissociável da técnica, se reinventa constantemente.

O exemplo do dispositivo fotográfico é nesse sentido exemplar: um aparelho rudimentar,

o da Caixa Preta (Flusser, 2001), que remonta à Antigüidade e que herda para si a sistematização

da perspectiva visual renascentista (século XIV) ou da arte clássico/acadêmica, e que, em fins

do século XIX, ajudaria a repensar o caráter da pintura enquanto representação da realidade

(mimese).

O alto desenvolvimento técnico que atingiu o dispositivo fotográfico na Modernidade

viabilizou novos rumos para a publicidade, para o design, para a indústria bélica, para a cultura

do entretenimento, etc. Por essa razão, a primeira imagem técnica reprodutível em larga escala

(a fotografia) despertou admiração e ódio entre os pensadores contemporâneos – estando entre

os seus críticos ferrenhos o poeta Charles Baudelaire – sendo, entretanto, rapidamente

considerada como uma possibilidade pelos artistas modernistas que tentaram romper os limites

do aparelho.
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Assim, consubstancia-se a atitude transgressora da arte mediante as velhas e novas

tecnologias: o imaginário dos artistas busca ampliar e subverter a lógica mecânico-positiva, não

só em relação à fotografia, mas em diversos outros aparelhos que são (re)utilizados.

Levando-se em consideração todas essas premissas, a convergência dos três artistas

escolhidos para esta pesquisa – Maria do Carmo Nino, Beth da Mata e Rodrigo Braga – nos

revela a importância do trajeto antropológico de cada um deles como fonte inspiradora, real e

imaginária, dos conceitos da fotografia utilizados na composição de suas obras: a Perenidade; a

Auto-referência; a Dualidade e a Sedução; conceitos estes que, em maior ou menor grau, se

mesclam e surgem simultaneamente na obra de um e de outro.

De maneiras recursiva, dialógica (complementar, concorrente e antagonicamente) e

hologramática, o trajeto antropológico evidenciado como ponto de partida para os três artistas

plásticos, reflete os questionamentos referentes à imagem e à memória.

Na série Projeções (que inclui Violon d’Ingres, Fantasias de Alice, Família e O Sono

da Razão Produz Monstros), de Maria do Carmo Nino; em Ele disse Sim à Elisa, obra de

Beth da Matta e, nas Fantasias de Compensação, de Rodrigo Braga, Mnemosine tece as suas

tramas, constrói seus dédalos, alguns deles insolúveis – mesmo que para isso façamos uso das

teorias do imaginário e do pensamento da complexidade, que nos subsidiam a ruptura com as

dualidades das hermenêuticas redutoras e, com isso, uma abertura para o infinito.

Tais tramas se traduzem como os excedentes de significação dos símbolos: restos de um

imaginário cultural e filogenético que, transpassando essas obras, descansam permanentemente

na memória ou no esquecimento (Zumthor, 1997).

Em síntese, vejamos agora de que modo tais conceitos foram extraídos desses labirintos

imagéticos, bem como seus pontos de interseção.

Na obra Violon d´Ingres concebida por Maria do Carmo Nino, a materialização da

dialógica relação entre a memória individual e a memória coletiva (aqui representada em obras

da história da arte) revela-se como o primeiro dos conceitos da fotografia focados nessa

investigação: a perenidade das imagens, condição própria de qualquer imagem – sejam elas

técnicas ou não – de perpetuar-se imageticamente e assim romper os limites do tempo e do
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espaço.

Com efeito, Maria do Carmo Nino restitui em sua poética, o significado perene das

imagens, contrapondo o passado da história da arte à sua própria história, incluindo aí o seu

presente. Dessa maneira, a artista instaura um jogo de combinações simbólicas que transgride a

idéia de que a imagem fotográfica é um recorte duro e frio do tempo, revelando que, ao contrário

o dispositivo fotográfico e seu produto propiciam uma oportunidade de desordenar e reordenar

o imaginário – individual e coletivo – através da simulação de um voltar atrás, de um reviver, de

um transformar realidades, funções estas que a fotografia, efetivamente, cumpre em nosso

cotidiano.

É nesse jogo de combinações simbólicas que o conceito de auto-referência se revela e

aponta para o processo mnêmico da imagem fotográfica em nossa cultura ocidental, e não

apenas isso, para o costume reificado e massificado com o dispositivo fotográfico, de

colecionarmos o nosso próprio passado, prática esta capaz de trazer sensações e de provocar

catarses.

Em tempo, não somente colecionar o passado, mas restaurá-lo, reconstruí-lo, reinventá-

lo; é o que nos diz a obra Ele disse sim à Elisa realizada por Beth da Matta, na qual se destaca

mais um conceito, que por sua vez converge para os outros referidos acima: a Dualidade.

(Re) inventar uma relação que nunca existiu, exceto nos momentos em que foi simulada

e/ou nos registros fotográficos feitos pela artista. Desconhecidos um para o outro e, apesar

disso, utilizando-se de uma amálgama constituída de cumplicidade e respeito, artista e estranho,

estranho e artista compuseram fragmentos da intimidade de um casal, sem intimidades.

É aí então, no limite entre a ficção e a realidade de Elisa que o conceito de dualidade da

fotografia se interpõe. Correspondente aos olhares díspares do fotógrafo/artista e do espectador

e às suas respectivas realidades, a dualidade se torna um poderoso provocador dos sentidos,

para o qual a visão se torna o principal alvo.

Foi justamente a materialização desse conceito da fotografia – que permite a

sincronicidade entre o real e o imaginário – o que determinou o destino das 108 fotos de Ele
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Disse sim à Elisa. É que o conceito de dualidade, ao contrário do senso comum que a

compreende como separação, vem nesse trabalho, possibilitar a restauração do vínculo entre a

intencionalidade de quem faz a imagem (artista/fotógrafo) e a interpretação do espectador.

Percebemos aqui, o quanto do aspecto intencional do conceito dual da imagem fotográfica

carrega, em si, o conceito de auto-referência – a ação de restituir algo ou de revivê-lo – visto

anteriormente na obra de Maria do Carmo Nino.

Portanto, ao perenizar em imagens um acontecimento, o artista e/ou o fotógrafo substituem

o evento por uma cena de sua autoria (auto-referente), utilizando-se de toda a carga semântica

proveniente de seu peculiar (e ao mesmo tempo cultural e/ou coletivo) trajeto antropológico

(Durand, 1997). Nesse sentido, e até aqui, consubstanciam-se as recursividades (mútua

informação) entre os conceitos de perenidade, auto-referência e dualidade.

As realidades das histórias pessoais, da realidade da construção da obra e da ficção

fotográfica e artística, se confundem na dualidade das intenções da artista e das interpretações

do observador.

Em entrevista, Beth da Matta relata que o seu posicionamento em relação ao

desaparecimento da obra Ele disse sim à Elisa, evidencia o fato de estar imersa na concepção

da dualidade da imagem, visto que ocupou, simultaneamente, os lugares de protagonista e de

espectadora das realidades e ficções de sua própria obra.

Assim, o conceito dual da fotografia, onipresente em sua experiência artística, nos fala

da magia que as imagens exercem sobre nós, sobretudo hoje, quando a manipulação da imagem

fotográfica pela digitalização da computação gráfica, tem rediscutido o status de cópia fiel da

realidade atribuído à fotografia desde seu aprimoramento técnico.

E é à essa mesma magia ou Sedução que nos reporta a obra Risco de Dessassossego

de Rodrigo Braga. Através do conceito de Sedução da aparência da imagem fotográfica, que

implica no envolvimento que ela suscita entre obra e espectador, esse artista nos leva a refletir

sobre a imediaticidade com que a aparência da mensagem fotográfica penetra em nossa

percepção, bem como sobre o poder de realismo que a fotografia exerce sobre o público,

embotando-o para diferentes interpretações.
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A sedução faz com que o espectador seja atraído voluntária e involuntariamente pela

imagem, em um movimento mágico que se realiza por intermédio do “realismo aparente” contido

na foto. Ao fazer uso da sedução da imagem fotográfica, Rodrigo Braga convida o espectador

a testar de maneira sutil os limites dos possíveis contidos na representação visual da fotografia

– suas realidade e suas ficções.

Certamente encontra-se aí a razão pela qual nos deparamos com uma espécie de

familiaridade, um sentimento de déjà vu mediante a imagem da obra Violon d´Ingres, ou da

curiosidade ante a idéia posta em prática em Elisa..., ou até mesmo a admiração frente ao

fantástico quando se contempla as Fantasias de Compensação: elas mexem com o que subjaz

em nosso inconsciente coletivo, com o que desejamos e com o que odiamos ao nosso entorno

e em nossas relações.
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Exposições Visitadas

IMA/GENS: Vídeo-instalação e mostra de vídeo-arte do artista Paulo Brusky; 4 de abril a 5 de
maio/2002 - FUNDAJ - Recife, PE.

SEMANA DE ARTES VISUAIS DO RECIFE: Spa das Artes; 3 a 7 de novembro de 2003 -
Recife, PE.

PROJETO VISUALIDADES CONTEMPORÂNEAS: I Mostra de Videoarte Internacional;
8, 9, 10, 12, 15 e 16 de março 2004 - FUNDAJ - Recife, PE.

ALCIR LACERDA FOTOGRAFIAS: Mostra do fotógrafo Alcir Lacerda; 16 de março de
2004 - Torre Malakoff - Recife, PE.

LUZ DO LITORAL:Mostra fotográfica de Mateus Sá; 31 de março de 2004 - Centro Luiz
Freire - Olinda, PE.

PANORAMA DA ARTE BRASILEIRA: (Recosntruindo); 2 de maio de 2004 - Museu de
Arte Moderna Aluísio Magalhães, MAMAM - Recife, PE.

IBERÊ CAMARGO: Diante da Pintura; 13 de maio a 27 de junho de 2004 - Museu de Arte
Moderna Aluísio Magalhães, MAMAM - Recife, PE.

ARTE MENOR: Gravuras de Rubem Grilo; 27 de maio a 30 de junho de 2004 - Galeria
Capibaribe, UFPE - Recife, PE.

TRAJETÓRIAS 2: Com os artistas Fernando Augusto (Instalação), Marta Penner (Foto-
instalação) e Edson Lucena (Fotografia) - Galerias Baóba e Massangana, FUNDAJ - Recife,
PE.

EMANUEL NASSAR e MARCELO SILVEIRA; 9 de julho a 29 de agosto de 2004 - Museu
de Arte Moderna Aluísio Magalhães, MAMAM - Recife, PE.

MOSTRA DO II CONCURSO MESTRE LUIZ DE FRANÇA: Fotografias; 21 de julho a 29
de agosto de 2004 - Museu da Abolição, IP HAN - Recife, PE.

SEMANA DE ARTES VISUAIS DO RECIFE: Spa das Artes; 30 de agosto a 3 de setembro
de 2004 - Recife, PE.



103

ATELIÊ BRANCO DO OLHO (BO): Performances - Escavações e o Pipoqueiro de

Madrepérolas - Ateliê Branco do Olho (BO) - Olinda, PE.

OLINDA ARTE EM TODA PARTE: Designo`as - Ateliê Branco do Olho (BO) - Olinda, PE.

Filmografia

MORANGOS SILVESTRES, Dir. Ingmar Bergman - 1957.

O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POLAIN, Dir. Claudie Ossard - 2001.

AI -INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, Dir. Steven Spielberg - 2001.

BLADE RUNNER: O CAÇADOR DE ANDRÓIDES, Dir. Ridley Scott - 1982.

ADEUS LENIN!, Dir. Wolfgang Becker - 2003.

BLOW UP: DEPOIS DAQUELE BEIJO. Dir. Michelangelo Antonioni - 1966.
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Anexos

Maria do Carmo Nino
Violon d´Ingres, 2000 - Fotomontagem

Maria do Carmo Nino
O Sono da Razão Produz Monstros, 2001 - Fotomontagem
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Anexos

Maria do Carmo Nino
Fantasias de Alice, 2001 - Fotomontagem

Maria do Carmo Nino
Família, 2002 - Fotomontagem
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Anexos

Beth da Matta
Ausência, 2001 - Objeto feito com papel fotográfico

Beth da Matta
Nunca Olhas para Mim Quando Eu te Vejo, 2003 - Postal
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Anexos

Beth da Matta
Hoje Eu te Amei, 2004 - Instalação (Detalhe)

Beth da Matta
Hoje Eu te Amei, 2004 - Instalação (Detalhe)
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Anexos

Rodrigo Braga
Fantasias de Compensação, 2004 - Fotografia Digital

Rodrigo Braga
Fantasias de Compensação, 2004 - Fotografia Digital
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Rodrigo Braga
Fantasias de Compensação, 2004 - Fotografia Digital

Rodrigo Braga
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Maria do Carmo Nino
carmonino@ibest.com.br

Curriculo Resumido
Formação (1975 - 1995)
- Doutora em Artes Plásticas e Ciências da Arte pela Universidade de Paris 1 - Panthéon Sorbone,
Paris, França.
- Fotografia (Laboratório P&B e Cor) na École Française Privée d´Enseignement Technique
(EFET), Paris, França.
- Graduada em Arquitetura pela Universidade Federal de Pernambuco.
- Professora Adjunta no Deptº. Teoria da Arte e Expressão Artística da UFPE e professora cola-
boradora do Programa de Pós-Graduação em Teoria da Literatura da UFPE.

Principais Exposições Individuais (2003 - 1990)
- Exposição (objetos e esculturas) - Centro Cultura São Francisco/João Pessoa, PB.
- Exposição (pinturas e fotografias) - Galeria Massangana/Fundação Joaquim Nabuco - Recife,
PE.
- Exposição (fotografias e infografias) - Centro de Informática e de Cultura II/CIC II/Itaú - Cam-
pinas, SP.
- Exposição (fotografia e Infografia) - Universidade de Paris 1/Panthéon Sorbone - Paris, França
[Defesa de Tese].
- Exposição pinturas e fotografias) - Universidade de Paris VII - Paris, França.
- Exposição (pinturas) Universidade de Paris 1/Panthéon Sorbone - Paris, França [Defesa de Tese
do Diplôme d´Etudes Approfondies- DEA].

Principais Exposições Coletivas (2004 - 1998)
- 10th Wexford Artist´Book Exhibition - Wexford Arts Centre - Irlanda.
- Mini Print International de Cadaqués - Galeria Taller - Espanha.
- XIs - Galeria Capibaribe - Centro de Arte e Comunicação/UFPE - REcife, PE.
- II Bienal de Gravura / IX FENART (Festival Nacional de Arte) - Espaço Cultural - João Pessoa,
PB.
- Projeto Mamãe/Quarta Parede/Semana de Artes Visuais do Recife- SPA, obra “Olho Mági-
co” - Recife, PE.
- Aspectos do Sagrado na Arte Contemporânea através do Livro de Artista - Galeria do SESC
- Recife, PE.
- Arte Contemporânea através do Livro de Artista - Galeria Capibaribe/Centro de Artes e
Comunicação/UFPE - Recife, PE.
- 9th Wexford Artist´Book Exhibition - Wexford Arts Centre - Irlanda.
- Semana de Artes Visuais do Recife - SPA, obra Projeto Gramar [Grupo Sem Nomes] - Recife,
PE.
- Mostra de Vídeo e Cinema da Semana de Artes Visuais do Recife - SPA - Museu da Arte
Aluísio Magalhães - MAMAM, obras Sextina para Van Gogh e 4” 33´de espera  - Recife, PE.
- Intervenções na Paisagem - Fundação Joaquim Nabuco/Centro Cultural Brasil - Alemanha/
Prefietura da Cidade do Recife - Recife, PE.
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- Prêmio Internacional de Pintura - Instituto Internacional de Macau - Macau.
- 7th Wexford Artist´Book Exhibition - Wexford Arts Centre - Irlanda.
- 1ª Mostra Internacional de Mini-Gravura Vitória - 2002 - Museu de Arte do Espírito Santo -
Espírito Santo.
- 6th Wexford Artist´Book Exhibition - Wexford Arts Centre - Irlanda.
- 5th Wexford Artist´Book Exhibition - Wexford Arts Centre - Irlanda.
- Mostra Internacional de Minigravats - Regidoria de Cultura - Barcelona, Espanha.

Salões (2001 - 1995)
- Salão de Arte do Pará - Fundação Rõmulo Maiorana - Belém, PA .
- 33º Salão de Arte Contemporânea - Pinacoteca Municipal Miguel Dutra - Piracicaba, SP.
- 1º Salão de Artes Plásticas da Costa do Descobrimento - Eunápolis, BA.
- Salão Municipal de Artes Plásticas - Centro Cultural de São Francisco - João Pessoa, PB.
- Salon de La Jeune Peinture - Espaço de Exposições de Paris - Paris, França.

Prêmios
- Aquisição de Gravura Digital - II Bienal de Gravura/IX FENART (Festival Nacional de Arte) -
João Pessoa, PB (2003).
- 1º Lugar no Prêmio Jesco Von Puttkamer de Fotografia - Concurso Nacional Prêmio ANDES
SN de Arte Universitária Brasileira - Belo Horizonte (2000).
- Menção Especial do 1º Salão de Artes Plásticas da Costa do Descobrimento - Eunápolis (1998).
- Finalista do IV Prêmio Michelangelo de Pintura - São Paulo, SP (1996).
- Prêmio de Fotografia (categoria P&B) - Douvrin, França (1993).
- Menção Especial no Concurso Capa do Catálogo da LISTEL/TELPE - Recife, PE (1986).
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Beth da Matta
Bethmatta01@hotmail.com

Curriculo Resumido

Formação (1997 – 2001)
- Filosofia e História da Arte, (Laura Buarque) – Museu de Arte Contemporânea - Olinda, PE.
- Desenho e Pintura e membro integrante Ateliê Livre – Museu de Arte Contemporânea - Olinda,
PE.
- Oficina Desenho em Baixo Relevo, Frederico – Festival de Inverno-Garanhuns, PE.
- Pintura Ontem e Hoje, (Pedrosa, Paulo Buscky, Gil Vicente, Rinaldo) – Escolinha de Arte do
Recife, PE
- Arte Moderna e Contemporânea – Fundação Joaquim Nabuco-Recife, PE.

Principais Exposições Individuais (2003-2004)
- Mídia Cards como ambiente de exposição: Nunca olhas para mim onde te vejo - Recife, PE.
- Mídia Cards como ambiente de exposição: Nunca olhas para mim onde te vejo - Rosário,
Argentina.
- Hoje eu te amei - Capela do Morumbi – São Paulo, SP.

Principais Exposições Coletivas (2004 -1998)
Não pise na grama (Intervenção Urbana), Semana de Artes Visuais do Recife/SPA – Recife,
PE.
- Experimental, Museu de Arte Contemporânea – Fortaleza, CE.
- Ações Contemporâneas – Museu de Arte Moderna Aluísio Magalhães – Recife, PE.
- Salão dos Novos de Pernambuco – Museu de Arte Contemporânea – Olinda, PE.
- Rodrigues Galeria de Arte – Recife, PE.
- Bienal Recôncavo Baiano – São Félix, BA.
- Coletiva MAC – Olinda, PE.
- X e XII Salão FASC – Sergipe – Aracaju, SE.
- O Papel da Arte – Espaço Cultural BANDEPE - Recife, PE.
- Iconografia – Museu do Estado- Recife, PE.
- Salão de Arte dos Novos – Museu do Estado - Recife, PE.
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Rodrigo Braga
rodrigod@hotlink.com.br

Curriculo Resumido

Formação (1987 - 2003)
- Graduado em Educação Artística/Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pernambuco.
- Freqüenta, desde 1987, diversos cursos: história da arte, desenho, pintura, escultura, mídias digitais
e montagem e produção de exposições.
- Realizou trabalhos no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães – MAMAM e integrou a
equipe de produção da Semana de Artes Visuais do Recife – SPA.
- Desenvolveu a pesquisa “A Manipulação Digital da Fotografia como Meio de Expressão Artística”
como prêmio/bolsa de Pesquisa do 45º Salão de Artes Plásticas de Pernambuco.
- Integra o projeto REDE ARTES VISUAIS/FUNARTE, ministrando oficinas em território nacional.

Principais Exposições Individuais (2004 - 2002)
- Ornamentos para o Corpo, Galeria Archidy Picado - João Pessoa, PB.
- Cartas ao Vizinho, Centro Cultural de São Francisco - João Pessoa, PB.

Principais Exposições Coletivas (2005 - 1999)
- Projéteis de Arte Contemporânea, Galerias da Funarte - Rio de Janeiro, RJ.
- 46º Salão de Artes Plásticas de Pernambuco - MAC, Olinda, PE.
XII Bienal do Recôncavo, Centro Cultural Dannemann - São Félix, BA.
- Salão Aberto, Casa das Retortas - São Paulo, SP.
- Salão de Beleza, MAMÃE (Grupo Quarta Parede) - Recife, PE.
- Projeto Prima Obra, Galeria Fayga Ostrower, FUNARTE - Brasília, DF.
- Assentamento, Semana de Artes Visuais do Recife - SPA, Recife, PE.
- Casa Cor/Carlton Encontro com Arte - Recife, PE.
- Coletiva, Galeria Amparo 60 - Recife, PE.
- Experimental, MAC Ceará, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - Fortaleza, CE.
- O que um diz não é o que o outro diz, O MESMO, espaço experimental de arte - João Pessoa,
PB.
- Aspectos do Sagrado na Arte Contemporânea através do Livro de Artista, Galeria
Capibaribe (CAC-UFPE) e SESC de Casa Amarela - Recife, PE.
- Intervenção na Base (Transição Listrada), I Bienal Ceará América - Fortaleza, CE.
- Umbigo, Galeria Amparo 60 - Recife, PE.
- Salão Arte Pará 2002 - Belém, PA.
- Cômputos, Galeria Dumaresq, - Recife, PE.
- Coletiva Atelier Brecha, Semana de Artes Visuais do Recife - SPA, Recife, PE.
- Cérebro e criatividade, CCB/UFPE - Recife, PE.
- Projeto 3X, Instituto de Arte Contemporânea - IAC, Recife, PE.
- Identidades: o artista no divã, Galeria Capibaribe (CAC-UFPE) - Recife, PE.
- Artistas em Cartaz, ruas do Recife, PE.
- Matéria Prima, Galeria Capibaribe (CAC-UFPE) - Recife, PE.
- Semi Novos, Museu da Abolição/IPHAN - Recife, PE.
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- 33º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba - Piracicaba, SP.
- Em Todos os Cantos, (CAC–UFPE) - Recife, PE.
- Em Águas Revoltas Peixes Criam Asas, Atelier Brecha - Recife, PE.
- Salão Pernambuco de Artes Plásticas/Novos Talentos -1999, Museu de Arte Contemporânea
(MAC) - Olinda, PE.

Prêmios
Aquisição no Salão Pernambuco de Artes Plásticas/Novos Talentos -1999, Museu de Arte
Contemporânea (MAC) - Olinda, PE (1999).


