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no, non esiste più. 

Io vedo il cielo sopra noi 
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nossa ilusão eterna - é agora apenas aparente. Assim, num instante, numa sala de estar, a 

nossa vida ajusta-se à marcha majestosa do dia através do céu.  
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Resumo 

 

Por que pesquisar a câmara escura  um século e meio depois do nascimento da 
fotografia, depois da incrível evolução técnica que esta atingiu e das duas grandes 
revoluções que produziu: o cinema e a imagem digital? A fotografia artesanal pode 
ainda ser o lugar da invenção? De uma experiência? Nesta dissertação, a autora 
apresenta algumas reflexões a partir dos resultados teórico-práticos de sua pesquisa 
tendo como objeto a câmara escura arquitetônica, de modo que, através da inversão 
de escala alterando a relação entre corpo e dispositivo, a arqueologia da imagem pré-
fotográfica potencializa a criação fotográfica como vivência imersiva, participativa, 
processual, sonora. A parte prática da pesquisa é composta pelos projetos artísticos 
por ela desenvolvidos de modo experimental e que envolvem tanto a produção de 
fotografia artesanal de grande formato, quanto a vivência efêmera das projeções 
internas. Para além do encanto de remeter às fotografias antigas e para além da 
natureza lúdica, experimental e artesanal do processo, interessa a possibilidade de 
potencializar outras formas de pensar, criar, sentir e compartilhar a imagem. Uma vez 
transformado um determinado espaço em câmara escura, a técnica desenvolvida pela 
autora permite incluir o outro na criação, produzindo imagens de grande formato a 
partir de uma composição de papéis fotossensíveis dispostos com a participação do 
público, que pode escolher seu particular enquadramento e acompanhar o processo 
de revelação do fragmento de imagem correspondente a este enquadramento 
escolhido. A criação se dá num formato participativo, uma espécie de ateliê coletivo e 
aberto onde criação, imersão, envolvimento, reflexão, recepção, mediação, diálogo e 
montagem são concomitantes e processuais, e a configuração final da imagem 
produzida é coerente com o processo: uma grande fotografia em preto e branco 
fragmentada e imbricada, uma imagem tramada, tessitura de olhares a partir da 
percepção, pensamento e envolvimento de todo um conjunto de autores.  

 

Palavras-Chave: Câmara escura, Fotografia de grande formato, Fotograma, 
Pinhole, Imersividade, Site Specific, Arte Participativa. 
  



 

 

Abstract 

 

What are the borders of (un)visible, of shadow, opacity, in a world submerged in 
images? How can we experiment other ways of thinking, creating, feeling, sharing 
images? My artistic research focuses on penetrable, walk in, Camera Obscura in 
architectural spaces, exploring consequences of inverting conventional relative 
dimensional scale between body and device, so that old media archaeology can 
potentialize immersive, procedural, performative and participatory experience involving 
either production of experimental large format photography – panoramas and 
photograms, as ephemeral live experiences of internal projections. 

Photogram as artistic expression is a technique without camera. In my artwork it 
differs both in process and conceptual characteristics. Regarding process they are 
produced with a rare mixed technique using double exposures plus large format 
pinhole photography. Relationship medium-body is straightforward: body is confronted 
with image, generating noises, shadows contaminating photography. Conceptually, 
image relates to ephemeral actions through a reversal of scale, body operating device 
from inside, in constitutive relation, at once subject and object of an action. 

Panoramas, fragmented large format pinhole photography were created in site-
specific relational projects transforming photography into expression of identity and 
community through experiences that expand the idea of panorama to include 
contemporary ideas about authorship and time in photography, enhancing procedural, 
immersive, collaborative action. 

Why explore Camera Obscura, almost 200 years after birth of photography, 
facing incredible technical evolution reached and the two revolutions produced, cinema 
and digital images? There are many possible reasons and any artist has one close to 
his heart. What moves me isn´ t nostalgy: beyond beauty and aura of "old" , 
"alternative" techniques, I feel that anachronic images are not necessarily outdated 
and that paradoxically, boundaries of experimental photography and its innovative, 
creative, conceptual, expressive potential, are still very open and in flux with art media 
and contemporary issues, strategies, connections and approaches. 

 

Keywords: Architectural Camera Obscura, Large Format Pinhole Photography, 
Photogram, Panorama, Immersivity, Site Specificity, Participatory Art. 

  



 

 

Lista de figuras 

 

Fig.01 - Rosa Bunchaft, Love in Bahia. Salvador, 2013. 16 

Fig.02 - Bethan Huws, Artists interpret the world and then we interpret the artists, 2012. 34 

Fig.03 - ZMário, Embasamento. Salvador, 2005. 38 

Fig.04 - Emídio Contente, Cobogó, 2013. 43 

Fig.05 - Jochen Dietrich, Self Portrait, 1993. 43 

Fig.06 - Operários da Italsider. Napoli, [Entre 1970-80]. 47 

Fig.07 - Capa do livro Le favolette di Alice de Gianni Rodari, 1995. 48 

Fig.08 - Chaplin, Tempos Modernos, 1936. 49 

Fig.09,10 - Jan Svankmajer, Frame de Alice, 1987. 52 

Fig.11 - Nadam Guerra, Cinema Manual. Rio de Janeiro, 2004. 54 

Fig.12 - Rosa Bunchaft et al., Fotografia pinhole (negativo). Salvador, 2006. 55 

Fig.13,14,15 - Coletivo lusco-f.LUX.o, Tenda dos Milagres. Salvador, 2008. 56 

Fig.16,17 - Coletivo lusco-f.LUX.o, Vagão tornado câmara escura. Salvador, 2009. 57 

Fig.18 - Fábio Duarte, Ana Paula Pessoa, Entre Linhas. Salvador, 2009. 59 

Fig.19 - Ana Paula Pessoa, Riscos (de Gabriel, seu filho, ao vivo). Salvador, 2010. 59 

Fig.20, 21 - Rosa Bunchaft, Câmaras-capacete. Salvador, 2011. 60 

Fig.22,23,24 - Rosa Bunchaft, Meta-cerâmica (croqui, processo). Salvador, 2011. 61 

Fig.25,26,27,28 - Rosa Bunchaft, Meta-cerâmica (captura, negativos). Salvador, 2011. 61 

Fig.29 - Thulio Guzman, desafiando cotoco. Piscinão do MI_Zera. Salvador, 2012. 64 

Fig.30 - Rosa Bunchaft, et.al., Vista Google e coordenadas. Salvador, 2009. 69 

Fig.31,32,33 - Rosa Bunchaft et.al., Terreno Baldio. Salvador, 2009. 71 

Fig.34,35,36,37 - Rosa Bunchaft et al., Eu-Mato. Salvador, 2012. 72 

Fig.38 - Agnes Denes, Campo de Trigo – Uma Confrontação. New York EUA,1982. 75 

Fig.39,40 - Oficina com Lucas Bambozzi. Salvador, 2011. 78 

Fig.41 - Lucas Bambozzi, Pêndulo. São Paulo, 2005. 79 

Fig.42 - Karla Brunet e grupo ECOARTE, Geografias do Mar. Salvador, 2010. 80 

Fig.43 - Garvin Nolte, Crossroads (what to do). Berlim, Alemanha, 2010. 84 

Fig.44 - Claude Closky, Backward Rain Forecast. 2009. 85 

Fig.45 - Clement Valla, Postcards from Google Earth Bridges. 2010. 85 

Fig.46 - Julien Levesque, The Street View Patchwork. 2009. 86 

Fig.47 - Jon Rafman, The Nine Eyes of Google Street View. 2009. 87 

Fig.48 - Robin Hewlett e Ben Kinsley, Street With A View. 2008. 87 

Fig.49 - Aram Bartholl, Map. 2009. 88 

Fig.50 - Rosa Bunchaft, Estandartes para a Mulher de Roxo. Salvador, 2012. 90 

Fig.51, 52  - Rosa Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, Salvador BA, 2012 97 



 

 

Fig.53 - Rosa Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, Irecê BA, 2012 98 

Fig.54, 55  - Rosa Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, Irecê BA, 2012 99 

Fig.56, 57, 58  - R.Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, São Félix e Cachoeira BA, 2012 101 

Fig.59, 60  - Rosa Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, Salvador BA, 2013 102 

Fig.61 - Rosa Bunchaft, Poema-objeto Estandarte. Salvador, 2013. 103 

Fig.62 - Material Gráfico dos Salões de Artes Visuais da Bahia. 2013. 105 

Fig.63 - Luis Buñuel, A Bela da Tarde. 1967. 109 

Fig.64 - Rotunda, panorama de Robert Barker. Leicester Square. Londres,1801. 125 

Fig.65 - Moving Panorama of Pilgrim’s Progress. Williamstown MA, EUA. 126 

Fig.66 - Caetano Dias, O Mundo de Janiele. Salvador, 2007. 129 

Fig.67 - Valério Vieira, Panorama n.1, Salão Progredior. São Paulo, 1905. 131 

Fig.68 - Valério Vieira, Panorâmica de São Paulo. 1922. 132 

Fig.69,70 - Puck Magazine, Ilustração sobre a câmara escura. 30 de Agosto 1890. 135 

Fig.71 - Cartão postal antigo da câmara escura de Santa Mônica, EUA. 136 

Fig.72 - Câmara escura de Dumfries, Dumfries, Escócia, 1996. 136 

Fig.73,74,75 - R.Bunchaft, Processos fotográficos em câmara escura. Salvador, 2013. 142 

Fig.76 - Rosa Bunchaft, Parede Frontal, Quarto 11. Salvador, 2013. 146 

Fig.77 - Rosa Bunchaft, Parede Lateral Direita, Quarto 11. Salvador, 2013. 146 

Fig.78 - Rosa Bunchaft, Sem Título, Salvador, 2013. 151 

Fig.79 - Rosa Bunchaft, Gulliverina. Salvador, 2013. 152 

Fig.80 - Rosa Bunchaft, Gulliverina. Salvador, 2013. 155 

Fig.81 - Rosa Bunchaft, Gulliverina. Salvador, 2013. 156 

Fig.82 - Rosa Bunchaft, Alice no Quarto 11. Salvador, 2013 158 

Fig.83,84,85 - Rosa Bunchaft, A Noiva despida pela cidade mesmo. Salvador, 2013. 162 

Fig.86 - Rosa Bunchaft, Projeção em câmara escura. Love in Bahia. Salvador, 2013. 163 

Fig.87 - Rosa Bunchaft, Registro de Processos. Love in Bahia. Salvador, 2013. 164 

Fig.88 - Rosa Bunchaft, A Voz do Senhor do Bonfim. Salvador, 2013. 165 

Fig.89,90,91 - Rosa Bunchaft, A voz do Senhor do Bonfim. Salvador, 2013. 166 

Fig.92 - Rosa Bunchaft, Sem Título. Salvador, 2013. 166 

Fig.93 - Rosa Bunchaft, Sem Título. Salvador, 2015. 167 

Fig.94 - Rosa Bunchaft, Sem Título. Série Argentique. Salvador, 2014. 168 

Fig.95 - Rosa Bunchaft, Sem Título. Série Argentique. Salvador, 2014. 169 

Fig.96 - Dennis Oppenheim, Reading Position for Second Degree Burn. New York, 1970. 171 

Fig.97 - William Henry Fox Talbot, Wrack. 1839. 174 

Fig.98 - Sir John Herschel,  Four Leaves. 1839. 174 

Fig.99 - Hippolyte Bayard, Arrangement of Specimens. Paris. c.1842 174 

Fig.100 - Anna Atkins, Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions. 1842. 174 

Fig.101 - Henry Cook, A Scene in Italy. Gravura original.1839. 175 



 

 

Fig.102 - Sir John Herschel, A Scene in Italy. 1839. 175 

Fig.103 - Joseph Nicéphore Niépce, Cardinal d'Amboise.  Agosto - Outubro de 1826. 176 

Fig.104 - Joseph Nicéphore Niépce, Cardinal d'Amboise. Agosto 1826 - Janeiro 1827. 176 

Fig.105 - Hercule Florence, Epréuve Nº2 (photographie). Campinas, 1833. 180 

Fig.106 - Hyppolite Bayard, Fotoperformance, 18/10/1840. 184 

Fig.107 - Studio Século XIX, Lumiar RJ, 2012 186 

Fig.108 - Oficina de Daguerreotipia Studio Século XIX, Lumiar RJ, 2012 187 

Fig.109 - Rosa Bunchaft, Autoretrato. Daguerreótipo. Lumiar RJ, 2012. 188 

Fig.110 - Walead Beshty, Three Color Curl. Irvine CA, EUA, 2008. 193 

Fig.111 - Stephen Berkman, Wandering Eye, s.d. 201 

Fig.112 - Stephen Berkman, Surveillance Camera, s.d. 201 

Fig.113, 114 - Stephen Berkman, Camera Obscura Object, s.d. 201 

Fig.115 - Rebecca Cummins, Giovanni Battista Della Porta, s.d. 202 

Fig.116 - Shi Guorui, Great Wall. 2002. 203 

Fig.117 - Vera Lutter, Fulton Ferry Landing. New York,1996. 203 

Fig.118 - Montagem de exposição. Galeria Acbeu. Salvador, 2013 207 

Fig.119 - Rosa Bunchaft, Exposição Galeria Acbeu. Salvador, 2013 211 

Fig.120,121,122 - Rosa Bunchaft. Prêmio Aquisição 13º Salão Nacional de Itajaí, 2013. 217 

Fig.123 - Rosa Bunchaft. Prêmio Aquisição 13º Salão Nacional de Itajaí. 2013. 226 

Fig.124 - Carlos Bastos, Vista de Salvador com Forte de São Marcelo, Salvador, 1982. 233 

Fig.125 - Forte de São Marcelo Detalhe da ilustração anterior. 233 

Fig.126 - Registro de oficina no Acervo da Laje. Salvador, 2014. 236 

Fig.127 - Rosa Bunchaft. Câmara Escura Arquitetônica no Forte de São Marcelo. Salvador, 2013. 237 

Fig.128 - Projeto Museu Vivo, A Família Real na Bahia, Forte de São Marcelo, Salvador, 2011. 239 

Fig.129 - Projeto Estações do Olhar, Salvador, 2013. 242 

Fig.130 - Joseph Beuys, Como explicar quadros a uma lebre morta. Dusseldorf, 1965. 245 

Fig.131 - Rosa Bunchaft, Cinema Baldio. UFRJ Rio de Janeiro, 2014. 248 

Fig.132 - Luciano Huck, Refotografia com carrinho bandeirantes. São Paulo, 2015. 255 

Fig.133,134 – Lucas Bambozzi, Ypiranga. Série Postcards.São Paulo, 2000-2001. 257 

Fig.135 - Carla Borba, Álbum de Família. 2001. 258 

Fig.136 - Carla Borba, Álbum de Família: Annie. 2002. 258 

Fig.137 - Renata Voss, Imagens Reencontradas, 2011. 259 

Fig.138 - Gustavo Germano, Projeto Ausências (Argentina). 2006. 261 

Fig.139 - Benjamin Mulock em 1858. 271 

Fig.140 - Benjamin R. Mulock, The city of Bahia: from the Forte do Mar. Salvador, 1860. 277 

Fig.141 - Benjamin R. Mulock, The city of Bahia: from the Forte do Mar. Salvador, 1860. 278 

Fig.142 - Acervo da Laje, Salvador, 2016. 283 

Fig.143 - Rosa Bunchaft, fotografia de longa exposição, pinhole. Salvador, 2014. 307 



 

 

Fig.144,145 - Rosa Bunchaft, sobreposição fragmentada no panorama de Itajaí (detalhe), 2013. 309 

Fig.146 - Rosa Bunchaft, sobreposição fragmentada na Série das Mulockianas, 2014. 309 

Fig.147 - Rosa Bunchaft. Panorama I. Série das Mulockianas. Salvador, 2014. 310 

Fig.148 - Pinhole Day no Acervo da Laje, Salvador, 2015 322 

Fig.149 - Pinhole Day no Acervo da Laje, Salvador, 2015 323 

Fig.150 - Bagnoli, Napoli, Italia. s.d. 325 

Fig.151 - Livro com dedicatória. 1986. 328 

Fig.152 - Rosa Bunchaft, O Grande Mar. Série das Mulockianas. Salvador, 2014-2015 329 

Fig.153 - Rosa Bunchaft - Processos fotográficos. Forte de São Marcelo, Salvador, 2014. 330 

Fig. 154,155 - Exposição Bahia, contemporânea Bahia. Salvador, 2014. 370 

  

file:///C:/Users/Casa/Google%20Drive/MESTRADO/10.%20Dissertação%20Final%20Rosa%20Bunchaft.docx%23_Toc450904609


 

 

Sumário 
 
 
 

RECEPÇÃO ........................................................................................................................................... 16 

CHECK IN: METODOLOGIAS E ANTECEDENTES ............................................................................ 27 

APONTAMENTOS METODOLÓGICOS ...................................................................................... 27 
ROSA-ALICE  .............................................................................................................................. 44 
ANTECEDENTES DOS PROJETOS COM CÂMARA ESCURA ................................................. 52 
CORPO-IMAGEM: AS MOSTRAS DE PERFORMANCE DA GALERIA CANIZARES ............... 63 
O BALDIO  .............................................................................................................................. 68 
O INACABADO ............................................................................................................................ 89 

A Noiva da Rua Chile e outras noivas da cidade ......................................................... 89 
Sobre a performance Projeções sobre o Inacabado, de Rosa Bunchaft.  ................. 91 
Outras considerações ................................................................................................... 103 

1o ANDAR.  24 H OU A CÂMARA ESCURA ARQUITETÔNICA COMO CINEMA ÍNTIMO.............. 109 

HOTEL CINELÂNDIA ................................................................................................................. 110 
HOTEL LES BARTHES (OU HOTEL CLICK) ............................................................................ 112 
HOTEL CAPRI ........................................................................................................................... 113 
HOTEL 24 HORAS .................................................................................................................... 114 
HOTEL BEIRA MAR .................................................................................................................. 115 
HOTEL FOCUS .......................................................................................................................... 116 
HOTEL CHIADO ........................................................................................................................ 118 
HOTEL CONTACT ..................................................................................................................... 120 
HOTEL JARDIM ......................................................................................................................... 110 
HOTEL MUNDO NOVO ............................................................................................................. 122 

2o ANDAR.  PANORAMAS DO LOVE IN BAHIA: UM QUARTO TODO SEU; OU  IMERSÃO NA 
CÂMARA ESCURA ARQUITETÔNICA: INVENÇÃO DA PAISAGEM NO PANORAMA 
FOTOGRÁFICO. ............................................................................................................. 123 

QUARTO 21. A AMBIÇÃO DOS PANORAMAS OU FOTOGRAFIA COMO INVENÇÃO ........ 123 
QUARTO 22. LOVE IN BAHIA, O MOTEL COMO ATELIÊ. ..................................................... 132 
QUARTO 23. CORPO - CÂMERA - CIDADE ........................................................................... 139 
QUARTO 24. ESTUDOS PARA PANORAMA – SÉRIE LOVE IN BAHIA ................................ 143 

3o ANDAR.  FOTOGRAMAS DO LOVE IN BAHIA OU  IMERSÃO NA CÂMARA ESCURA 
ARQUITETÔNICA: O CORPO COMO RUÍDO NA FOTOGRAFIA. .............................. 149 

QUARTO 31. FOTOGRAMAS DO LOVE IN BAHIA. ................................................................ 150 
Gulliverina ...................................................................................................................... 150 
Fotograma de corpo: Alice no Quarto 11 .................................................................... 157 
Fotograma de corpo: A noiva despida (pela cidade mesmo) ................................... 159 
Fotograma A Voz do Senhor do Bonfim ...................................................................... 163 
Outros experimentos com Fotogramas....................................................................... 166 
A série Argéntique ......................................................................................................... 168 

QUARTO 32. FOTOGRAMAS COMO PRÁTICA PIONEIRA ................................................... 170 
QUARTO 33. FOTOGRAMAS DE FLORENCE: UM PIONEIRO ISOLADO NO BRASIL ........ 177 
QUARTO 34. FOTOGRAMAS E FOTOGRAFIA: O PROBLEMA DA ORIGEM ....................... 182 
QUARTO 35. FOTOGRAMAS DAS VANGUARDAS: PARA ALÉM DO ÍNDICE ..................... 190 
QUARTO 36. FOTOGRAMAS EM PRÁTICAS RECENTÍSSIMAS .......................................... 192 
QUARTO 37. FOTOGRAMAS VS. FOTOGRAFIA: DESAFIO CONCEITUAL ......................... 195 
QUARTO 38. FOTOGRAMAS COMO TÉCNICA MISTA: IMERSÃO NA IMAGEM ................. 196 



 

 

CORREDORES DE PASSAGEM: DO MOTEL À GALERIA, DA GALERIA AO PORÃO ................ 200 

OBSCURISTAS CONTEMPORÂNEOS .................................................................................... 200 
DO MOTEL À GALERIA, DA GALERIA AO PORÃO ................................................................ 207 

UM PORÃO: PROJETO DO 13 SALÃO NACIONAL DE ITAJAÍ ...................................................... 212 

O EVENTO, O PROJETO, A MONTAGEM ............................................................................... 212 
A EXPERIÊNCIA SONORA ....................................................................................................... 214 
A PARTICIPAÇÃO ..................................................................................................................... 215 
O PORÃO DA CASA, DAS CIDADES, DA ESCOLA, DO MUSEU ........................................... 219 
A FOTOGRAFIA DE ITAJAÍ: ESPECIFICIDADE DO LUGAR .................................................. 222 

UMA LAJE: SERIE DAS MULOCKIANAS E SÉRIE O GRANDE MAR ............................................ 227 

ENCONTRO NO FORTE DO MAR ........................................................................................... 231 
ANTECEDENTES: PROJETO ESTAÇÕES DO OLHAR. ......................................................... 242 
O ARTISTA COMO FOTO-EDUCADOR, E VICE-VERSA. ....................................................... 245 
REFOTOGRAFIA COMO REENCENAÇÃO DE SI E DO TEMPO. .......................................... 255 
BENJAMIN ROBERT MULOCK, BEN ....................................................................................... 271 
O ACERVO DA LAJE ................................................................................................................. 282 

O que é o Acervo da Laje? ............................................................................................ 282 
Fotografia na Laje .......................................................................................................... 295 

REFOTOGRAFANDO BEN ....................................................................................................... 301 
FOTOGRAFIA DE GRANDE FORMATO NA CÂMARA ESCURA ARQUITETÔNICA - A 
FRAGMENTAÇÃO ..................................................................................................................... 305 
O ARTISTA COMO ETNÓGRAFO ............................................................................................ 315 
O GRANDE MAR ....................................................................................................................... 325 

RECEPÇÃO/CHECK OUT ................................................................................................................... 330 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................... 338 

APÊNDICES ......................................................................................................................................... 349 

APÊNDICE  A. PRODUÇÃO [2012 - 2016] ............................................................................ 350 
APÊNDICE  B. OUTROS TRABALHOS ................................................................................. 352 
APÊNDICE  C. REFERÊNCIAS RECENTES SOBRE HERCULE FLORENCE (2006 A 
2014) 358 
APÊNDICE  D. FOTOGRAFIA COMO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E INCLUSÃO 
VISUAL 362 
APÊNDICE  E. PINHOLE DAY NO ACERVO DA LAJE, 2014. ......................................... 366 
APÊNDICE  F. PINHOLE DAY NO ACERVO DA LAJE, 2015. .............................................. 367 

ANEXOS 368 

ANEXO A. Humanos direitos. Texto curatorial de Flávio Marzadro. .................................... 369 
ANEXO B. Bahia, Contemporânea Bahia. Texto curatorial de Marcelo Campos. 
Registros. 370 
ANEXO C. Exposição minérios. Texto curatorial de Jovan Matos e cartaz. .......................... 376 

 



16 

 

RECEPÇÃO 

 

 

 

 
Fig.01 - Rosa Bunchaft, Love in Bahia. Salvador, 2013. 

Registro de processos por Bianca Portugal. Fonte: Dossiê da artista. 

 

... então num dia de julho de 2013, a poucas semanas da minha primeira 

exposição individual e impotente diante das previsões do boletim meteorológico, acho 

que dormi. Esperava há horas que o sol rompesse por entre o céu muito nublado de 

invernico baiano, tocando cada coisa lá fora, e que uma réstia de luz iluminasse a 

escuridão do quarto de número 11 do Love in Bahia, o hotel do centro de Salvador 

onde me encontrava. Ao invés disto, penumbra, sombras, sons. O ar condicionado, 

desligado, o rádio, também, e eu conseguia ouvir todo um murmúrio abafado e 

distante que vinha desta ruela entre a Estação da Lapa e a Praça da Piedade. Bahia, 

Babilônia: labirintos, quase caos. Se desistisse, em breve seria mais uma naquela 

multidão. Podia imaginar o movimento frenético de transeuntes apressados, os 

vendedores entediados nas portas das lojas anunciando a mesma promoção 

imperdível de calcinhas a três reais, três reais, três reais, os camelôs aproveitando a 

chuva iminente para diminuir seu estoque de sombrinhas e guarda-chuvas semi-

automáticas Made in China, a criança chorando enquanto a mãe escolhia na banca 

abarrotada de CDs piratas o arrocha que eu ouvia tocar há semanas nas paradas de 
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sucesso do camelódromo: fanhosas e doces lamúrias sobre dizer as palavras certas,  

amores, vazios imensos, filmes, memórias e... fotografias.  

Quase um Barthes, esse Pablo, que sofrência, tão apegado ao que já foi1, 

pensei, e esta foi a última coisa de que lembro, pois vencida pela longa espera à 

penumbra, agarrada a um pacote de 25 folhas de papel fotossensível fosco Ilford, 

acho que dormi e sonhei, por que me sentia num outro corpo, encarnada em fibras de 

algodão, imagem latente na densidade do invisível, cega-surda e emulsionada, num 

mundo difuso e multigrade de "ricos tons quentes de preto", brancos e inúmeros outros 

tons de prata, mate, sépia, cetim e perolado.  

Desde que comecei minha prática artística com câmaras escuras arquitetônicas 

tenho vivido momentos assim.  

Corpo-câmera: imersão. No tempo, no som, na luz, no lugar e num contexto que 

excede a materialidade das coisas. A partir de um quase nada, passar longos tempos 

à espera na penumbra e então, mergulhar na imagem-fluxo, líquida, viva, do plano 

sequência infinito da vida vivida, da vida lá fora. Cinema. Luzes da cidade. Projeções 

do inacabado. Projeções que penetram num lugar. Na escuridão, no coração do nada, 

a vida - fora, dentro. E neste lugar, uma matéria emulsionada, sensível: sensibilizada 

é imagem latente, mistérios. Da luz à quase cegueira. O estúdio em vermelho. Os 

banhos, os fluxos líquidos. Revelação - Interrupção. Interrupção - Fixação. Escrita da 

luz. Argentique2, tão chique.  

Corpo, câmara, arquitetura, imersão, câmera, imagem, imagem da cidade. Para 

além do fetiche, da aura e magia evocados pelo processo e pela vivência, o que pode 

ficar de instigante ou inovativo a partir de um objeto de estudo com tamanha carga de 

historicidade, já tão estudado e utilizado na arte e na ciência, que é a câmara escura3?  

                                                           

1 Popularizada pelo cantor Pablo, a sofrência (de sofrer e carência) é um gênero musical recente (e possivelmente 

efêmero) de canções consideradas de gosto duvidoso que mesclam arrocha, musica brega e sertaneja com a 
temática do sofrimento e da perda no amor (portanto, do apego ao que já foi). Na teoria barthesiana o "isso foi" - 
que corresponde à ideia de que o que a fotografia atesta é que o que foi fotografado existiu, e esteve diante do 
aparelho fotográfico - é um conceito construído a partir de experiências com algumas fotografias marcadas 
especialmente pela perda recente da mãe. 
 
2 Sobre o termo argéntique, ou argêntico, confira subseção intitulada A série Argentique (a partir da página  174). 
 
3 A palavra câmera no sentido mais convencional de câmera fotográfica que usamos no cotidiano vem do latim 
Camera Obscura. Em latim Obscura significa escura e Camera é quarto, aposento, compartimento. Nas pesquisas 
acadêmicas no Brasil, costuma-se utilizar os termos câmera escura, ou câmara escura. Prefiro este último por que 
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Esta é a questão talvez mais importante que atravessa essa pesquisa. Realizada 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), a dissertação resulta dos trabalhos e 

processos relacionados à proposta apresentada:  experimentar, investigar e analisar 

as possibilidades artísticas da câmara escura arquitetônica como projeto artístico 

contemporâneo.  

Para tanto, através da inversão de escala alterando a relação entre corpo e 

dispositivo, exploro como a arqueologia imersiva da imagem pré-fotográfica pode 

potencializar a criação fotográfica em conexão com práticas artísticas 

contemporâneas: a câmara escura arquitetônica como experiência processual, 

performativa, site-specific, participativa, envolvendo não apenas a vivência efêmera 

das projeções internas, mas especialmente, a criação experimental e artesanal de 

fotografia de grande formato (panoramas) e fotogramas. 

As imagens fotográficas (além das de grande formato há também fotografias de 

pequeno e médio formato) são capturadas e reveladas no próprio lugar, que se 

transforma em um estud(i)o em vermelho, parte do título desta dissertação. Esta 

produção se divide no grupo de panoramas de grande dimensão e no de fotogramas 

(médio e pequeno formato), sendo estes obtidos através do corpo se interpondo à 

projeção externa.  

Assim, de todo modo, nos fotogramas, a sombra do corpo é um ruído interno ao 

dispositivo na captura da paisagem externa, mas há sempre a paisagem da cidade... 

Nos fotogramas utilizaram-se exposições simultâneas mas também foram realizados 

experimentos numa técnica rara com duplas exposições resultando em 

fotomontagens onde o processo de composição foi realizado no próprio momento da 

captura.  

Foto-projeção, foto-imersão, foto-vivência, foto-grafia de grande dimensão, 

fotogramas, e a possibilidade de compartilhar: uma vez transformado um determinado 

espaço em câmara escura, os procedimentos da parte prática da pesquisa 

                                                           

acho um pouco mais próximo da ideia de compartimento (p.ex. câmara de vácuo) ou de aposento (p.ex. Câmara 
Municipal), enquanto o primeiro remete muito prontamente ao aparato fotográfico, e a câmara escura tem usos e 
possibilidades muito mais amplas do que este. 
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contemplam a participação na vivência efêmera da experiência imersiva das projeções 

e também na sua captura na materialidade de objeto fotográfico. 

Assim, no que tange à participação, as capturas fotográficas aconteceram em 

dois momentos distintos. Numa primeira etapa foram realizadas em quartos de hotéis 

de alta rotatividade do centro de Salvador e outras cidades e envolveram um processo 

criativo experimentado de modo restrito à participação externa, a menos de parceiros 

convidados.  

A segunda etapa foi desenvolvida em outros espaços arquitetônicos singulares 

(um forte e um porão) e consiste em convocar o outro na criação, produzindo 

panoramas fotográficos de grande formato numa configuração fragmentada a partir 

de uma composição de papéis fotossensíveis dispostos com a participação do público, 

que pode escolher seu particular enquadramento e acompanhar o processo de 

revelação do fragmento de imagem correspondente a este enquadramento escolhido. 

Então, através da participação, temos que a passagem do evento efêmero, ação 

e imagem-fluxo, à dimensão da imagem-matéria, implica também numa passagem à 

sedução dos objetos e portanto do seu poder de circular como coisas - de um lugar 

qualquer do mundo aos lugares da arte.  

E quais podem ser os lugares da arte? Quem sabe inusitados lugares do mundo 

- inclusive motéis, um porão centenário, e lajes suburbanas nas periferias das cidades.  

E os lugares da escrita?  

A inquietação acompanhou a < escrita | criação artística > num processo ora 

luminoso, ora angustiado, mas quase sempre na passionalidade, na excitação e 

angústia de um turbilhão-fluxo-labirinto: emulsões, emoções, ações, frustrações, 

saturação, transbordamento, escolhas, potência, impotência, visitas a exposições, 

leituras, conversas, escritas, inspiração, descobertas, impregnação, memória, 

esquecimento, grandes desesperos, pequenas e grandes solidões quase sempre 

seguidas de acolhidas generosas e providenciais.  

O vazio imenso da perda, o amor que remete a memórias,  filmes, fotografias e  

a busca das palavras certas para expressar o que passou....  A conexão entre "baixa" 

e "alta cultura", entre as lamúrias simplórias e fanhosas da canção de Pablo 

lamentando o amor perdido a partir de fotografias e o ensaio notável de Roland 
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Barthes, não quis ser blasfema, pelo contrário. Surgiu tendo como fundo o afeto pela 

natureza emocional da escrita teórica deste escritor, sociólogo, crítico e filósofo 

francês, em A Câmara Clara (2012), livro que eu estava lendo na época do Love in 

Bahia, tendo o hit popular CDs e Livros, na voz de Pablo, tocado no camelódromo 

como fundo musical ad infinitum. Surgiu pela percepção da força imensa da fotografia 

presente em ambas, atravessando mundos, mobilizando afetos. 

E é por isso que, diante da crítica incomplacente feita a Barthes por André Rouillé 

(2009), professor de Arte e Filosofia da Universidade Paris VIII, devo confessar que 

mesmo considerando sua relevância, me sinto bem mais tocada pela releitura do 

crítico de fotografia e professor da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), 

Ronaldo Entler (2006). Entler defende a escrita de Barthes como um diário 

fragmentado entranhado de subjetividade, de modo que o autor escreve desde o lugar 

de alguém pleno de emoções e fragilidades que sofre uma perda, e é a partir deste 

sofrimento que comenta suas experiências com algumas fotografias4. Gosto muito 

dessa interpretação, e da forma como se encerra a releitura feita por Entler:  

 

Nunca uma teoria foi tão sentida, e isso representa um ruído 
desconcertante para os leitores que buscam pensar a fotografia de 
modo mais abstrato. No final das contas, vale voltar ao texto para 
encontrar não um método, mas o exercício de um olhar. E se daí 
tirarmos alguma lição, vale também retomar as fotografias que estão 
a nossa volta e que mobilizam nossos próprios afetos, porque nelas, 
especialmente, encontraremos a força fundamental da imagem que 
Barthes tenta nos apresentar neste livro. (ENTLER, 2006, p.9) 

 

                                                           

4 Numa entrevista concedida a Susana Dobal, André Rouillé  (apud DOBAL, 2010, p.30) afirma: "Não vamos 
questionar a capacidade intelectual dele, mas Roland Barthes disse besteiras impensáveis sobre a fotografia." Que 
besteiras seriam essas? Roland Barthes é um dos teóricos responsáveis por iniciar discursos sobre a imagem 
fotográfica ancorados na teoria do índice de Pierce e por outro lado em seu ensaio Rouillé constrói uma severa 
crítica à indicialidade (e a Barthes, Philippe Dubois e Rosalind Krauss), que para ele, omite a relação da fotografia 
com seus contextos mais amplos histórico, social e de suas práticas, reduzindo-a apenas ao seu dispositivo 
material, à sua condição de impressão luminosa. Apesar de considerar importante a crítica de Rouillé em relação 
a Barthes, gosto bastante da perspectiva de Ronaldo Entler (2006), para quem este livro estaria aquém de uma 
teoria sobre o fotográfico, podendo ser tomado como uma espécie de romance, um diário fragmentado impregnado 
de subjetividade. Os conceitos de Studium e Punctum barthesianos definem duas formas pelas quais um 
observador (que é o ponto de vista que Barthes assume) se envolve com a fotografia e através delas Barthes 
revela aos poucos que quem escreve não é apenas o erudito que disseca a linguagem, mas alguém pleno de 
emoções e fragilidades que sofre uma perda (a perda da mãe, ocorrida em 1977). Assim o "isto foi" de Barthes 
não é um veredicto frio sobre a natureza documental da fotografia proferido por um estudioso supostamente 
idealizado, neutro, abstrato, mas de alguém que comenta experiências e situações com algumas fotos 
(especialmente a da mãe) marcadas pelo afeto.  
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O lugar da minha escrita acabou sendo o de um relato reflexivo em primeira 

pessoa em que o distanciamento crítico também acontece apenas na medida do que 

posso dar conta: a partir de um certo ponto comecei inclusive a me perguntar como a 

configuração do texto poderia expressar com maior coerência os objetos fotográficos 

criados, os processos, as reflexões, as dúvidas, erros e o labirinto emocional/racional 

da vida e da experiência criativa.  

Por isso, na primeira seção deste texto reúno apontamentos metodológicos 

sobre possibilidades de escritas para dissertações acadêmicas de artistas, 

dissertações tratando de pesquisas de criação em artes visuais. Nesse contexto 

indago se posso considerar a dissertação como um tipo de escrito de artista numa 

certa "situação específica" que é a acadêmica, e de que modo uma dissertação pode 

ser um bom formato para um escrito de artista.  

É uma questão controversa que envolve muitas outras: como  não domesticar e 

conformar a produção artística às necessidades da escrita; como evitar por outro lado 

que se torne narcisisticamente autobiográfica; como preservar na escrita as 

especificidades da arte inclusive a necessidade da indisciplina, fabulação, irreverência 

e negação das normas; como numa escrita reflexiva, crítica, é possível evitar a ânsia 

de "explicá-los" esgotando o alcance metafórico dos trabalhos artísticos, como operar 

no universo formal da pesquisa acadêmica, subvertendo na escrita a ideia de verdade 

e neutralidade que a estrutura.  

Minha escrita não "resolve" essas inquietações. Ela se dá pelo meio do processo 

iniciado e nesse sentido não foi planejada junto, como parte do planejamento do 

processo criativo. Entretanto, tem a seu favor o fato de assumir possibilidades de 

experimentação pelo menos na estrutura - em andares, quartos, porão e laje de um 

hotel imaginário, lugares onde o pensamento do leitor se hospedará ao acaso ou à 

sua escolha: a sequência das partes deste relato não implica necessariamente na 

ordem de leitura, e portanto nem na ordem com que foi escrita. Desta forma é mais 

orgânica com o objeto de pesquisa e com o processo, os procedimentos instauradores 

e os desdobramentos da produção fotográfica realizada. É também mais orgânica com 

a perspectiva bachelardiana que utilizamos para pensar de que modo a vivência foi 

afetada ou ativada pelos espaços onde aconteceram os projetos site-specific com a 

câmara escura arquitetônica (e vice-versa). 
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Assim esta Recepção corresponde a uma introdução, e o Check In corresponde 

ao que seria um primeiro capítulo com reflexões iniciais, a começar pela já referida 

primeira seção Apontamentos Metodológicos e depois, nas seções seguintes, pela 

descrição do percurso anterior à pesquisa com câmara escura desenvolvida durante 

o mestrado: a segunda seção, Rosa e Alice, mostra como algumas das ideias  nascem 

antes mesmo de eu iniciar os estudos de graduação em artes; a seção seguinte, 

Antecedentes dos projetos com câmara escura é mais específica e apresenta meus 

primeiros experimentos e projetos com a fotografia pinhole e com o aparato 

visualizador da câmara, encerrando com a importância crescente do contato com arte 

contemporânea, e em particular com ideias da linguagem da performance como 

temporalidade, processualidade, conceitualismo e a conflituosa, complexa e rica 

relação corpo-imagem.  

Nas Mostras de Performance da Galeria Canizares de 2012 apresentei dois 

trabalhos - descritos em O Baldio e O Inacabado - importantes no meu processo na 

medida em que a ação e a experiência são ativadas, confrontadas ou motivadas pela 

produção de imagens: assim, mesmo não envolvendo o objeto central da pesquisa, 

que é a câmara escura, serão apresentados como antecedentes pelas relações que 

estabelecem com os procedimentos adotados depois com câmara escura.  

A performance Projeções sobre o Inacabado, por exemplo, também é conhecida 

como "a performance da noiva", mas uma Noiva que já é emulsionada, de acordo com 

o artista baiano Caetano Dias, que numa conversa que tivemos sobre meu trabalho, 

cunhou a expressão do título desta dissertação. Foi sua observação que me levou a 

pensar de outro modo o lugar dos trabalhos que antecedem meus projetos com 

câmara escura e nos quais esta não é objeto explícito: há neles um procedimento 

artístico emulsionado no sentido de que certos lugares ou situações específicas são 

ativados a partir de experiências, ações e processos efêmeros envolvendo e 

produzindo imagens. A noiva produz e é produzida por imagens. 

O primeiro andar corresponde ao que seria um primeiro capítulo, e se chama 24 

h ou A câmara escura arquitetônica como cinema íntimo. Descreve de um modo 

subjetivo e livre a primeira etapa das experiências com câmara escura, que foi 

desenvolvida sem expectativa imediata de produção de objetos fotográficos, num 

contexto pessoal, em hotéis e motéis de Salvador e outras cidades tendo como 
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objetivo a contemplação e a vivência das projeções efêmeras. As seções são 

pequenos textos curtos, livres. Nem tudo é mentira. 

O segundo andar se chama Panoramas do Love in Bahia: um quarto todo seu; 

ou A imersão na câmara escura arquitetônica como invenção de paisagem no 

panorama fotográfico. Trata da produção de panoramas desenvolvida no motel Love 

in Bahia descrevendo os procedimentos desenvolvidos, os resultados alcançados: um 

panorama de quase 6m, formando um ângulo reto, capturado em duas paredes 

contíguas do quarto tendo como características a fragmentação da imagem e o grande 

formato.  

Que ideias de panorama subjazem essa produção? Utilizo o pensamento de 

Anne Cauquelin sobre paisagem, o de Jacques Aumont sobre a relação entre o 

cinema e a imagem panorâmica e o de Oliver Grau sobre as imagens panorâmicas 

numa perspectiva da história da arte, como um desejo por espaços ilusórios e 

imersivos que se expressa desde os antigos afrescos das vilas romanas. A amplitude 

conceitual da ideia de panorama é apresentada também a partir da produção artística: 

dos antigos panoramas pintados orientais às paisagens digitais e ambientes virtuais 

contemporâneos de André Parente, Danillo Barata, Lucas Bambozzi; passando 

também pelos panoramas artesanais fotográficos de Dirceu Maués; pelo panorama 

social e político na relação corporal entre câmera,  imagem e mundo apresentada por 

Caetano Dias como clichê cinematográfico em O mundo de Janiele e, enfim, pelos 

inventivos panoramas fotográficos apresentados pelo pioneiro Valério Vieira na São 

Paulo do final do século XIX.  

O terceiro andar chama-se Fotogramas do Love in Bahia: o motel como ateliê; 

ou A imersão do corpo na câmara escura arquitetônica como experimentação 

fotogramática de ruído na imagem fotográfica. Descreve inicialmente a produção 

fotogramática desenvolvida no motel Love in Bahia: Gulliverina; Alice no Quarto 11; A 

noiva despida (pela cidade mesmo); a série A Voz do Senhor do Bonfim; outros 

experimentos com fotogramas. Em destaque, a série Argentique, que trata de uma 

produção acidental numa técnica mista de quimigramas com fotogramas, e que pelo 

encanto que me causou na esplêndida materialidade/imaterialidade da prata e das 

sombras me fez pensar na defesa que André Rouillé faz do termo fotografia argêntica 

em contraposição ao termo mais largamente utilizado de fotografia analógica.  
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As seções seguintes fazem uma análise do fotograma como dispositivo de 

produção de imagem - fotográfica? Não fotográfica?  Inicio a partir das práticas 

pioneiras (inclusive colocando em perspectiva nelas a produção fotogramática de 

Hercule Florence no Brasil) até questões e configurações da imagem propostas em 

exposições recentes onde práticas fotogramáticas confrontam e conquistam espaços 

da fotografia contemporânea. É bastante possível que eu não atenda aqui às 

demandas de rigor na metodologia e resultados que seriam exigidas numa pesquisa 

de teoria ou história da arte por que não tenho formação para tanto, mas esta escrita 

também me foi necessária por que senti que minha produção requeria uma análise 

comparativa entre fotograma (a princípio fotografia sem câmera) e fotografia, e assim, 

colocar em discussão o lugar do fotograma em relação à fotografia, desde a origem. 

Assim, ao final, a seção Fotogramas e Fotografia:  um desafio conceitual retomará 

estas questões sutis da comparação entre ambos a partir do primeiro simpósio 

internacional dedicado exclusivamente à ciência e arte dos fotogramas, realizado em 

2006, na Alemanha. Fotogramas como técnica mista: Imersão na Imagem trata da 

minha produção desta vez, à luz destas reflexões, apontando as questões que julgo 

mais interessantes nesta produção. 

Corredores de Passagem: do motel à galeria, da galeria ao porão corresponde 

a um quarto capítulo num lugar intermediário que sai do universo da produção artística 

sendo desenvolvida nos motéis para descrever a recepção dos trabalhos - tanto na 

primeira exposição individual na Galeria Acbeu (Associação Cultural Brasil Estados 

Unidos) quanto na curadoria do evento Circuito das Artes, suscitando questões que 

trariam reflexões e desdobramentos relevantes nos projetos posteriores. Por outro 

lado a seção Obscuristas Contemporâneos apresenta a exposição homônima ocorrida 

em New York em 2006 no sentido de confrontar  minha produção com a de outros 

artistas que pertencem ao mesmo universo criativo: o que produzem?  Como 

produzem? Por que produzem?  

Um porão. Projeto do 13 salão nacional de itajaí faz uma descrição do primeiro 

projeto desenvolvido fora dos motéis, em que o porão da Casa de Cultura de Itajaí, 

um dos espaços expositivos daquele evento, foi transformado numa câmara escura 

arquitetônica: trato aqui do projeto, da montagem; da experiência sonora; da 

participação; e a partir da experiência desta última, de como as ideias do filósofo 
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Gaston Bachelard sobre o porão podem ser úteis para pensar a recepção do trabalho 

e de que forma suas ideias tem sido deslocadas para um imaginário porão conceitual 

da Escola e do Museu como casas de conhecimento, pesquisa e criação.  

Em A fotografia de Itajaí: especificidade do lugar apresento a genealogia da 

teórica Miwon Kwon descrevendo a concepção inicial da arte de lugar específico (site-

specific) do final da década de sessenta e os desdobramentos atuais a partir de três 

paradigmas - fenomenológico, crítico-institucional e discursivo - expandindo a ideia de 

lugar da sua fisicalidade concreta imediata a aspectos referentes aos contextos e 

compromissos culturais, econômicos, políticos e sociais implicados nas práticas 

artísticas como lugares mais abstratos. Estas ideias serão importantes para pensar o 

último projeto, desenvolvido fisicamente no Forte de São Marcelo, em Salvador, mas 

envolvendo questionamentos sobre os lugares e a circulação da arte e dos acervos 

de arte e fotografia na sociedade brasileira. 

UMA LAJE. Série das Mulockianas e série O Grande Mar apresenta o meu 

projeto mais recente de câmara escura arquitetônica, desenvolvido em Salvador, no 

Forte do Mar (mais conhecido atualmente como Forte de São Marcelo). A série das 

Mulockianas é um acervo de refotografias do célebre primeiro panorama fotográfico 

da cidade de Salvador, realizado por Benjamin Mulock. Uma das imagens da série foi 

realizada com a mesma configuração e através dos mesmos procedimentos adotados 

no 13o Salão Nacional de Itajaí, ou seja, de forma colaborativa e participativa, dessa 

vez não com os visitantes num espaço expositivo, mas com um espaço de arte 

comunitário de periferia localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, chamado 

Acervo da Laje.  

A criação compartilhada tem agora outras implicações: por ser uma vista tão 

popular para todos daqui, refazê-la nessa parceria criativa poderosa tem um sentido 

político de apropriação da cidade e da imagem da cidade que considero 

especialmente profundo e sutil, por diversos motivos. Para discuti-los a escrita trata 

sobre: que espaço é esse e como me afeta conectando memórias de Napoli, minha 

cidade natal à percepção amorosa sobre Salvador, esta cidade onde vivo há mais de 

trinta anos; de que modo trabalhar em foto-educação influencia minha criação artística 

e vice-versa; sobre a ideia de refotografia e como é realizada criativamente por 

diversos artistas; sobre o fotógrafo inglês Benjamin Mulock e seu lugar na história da 
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fotografia brasileira do século XIX e em particular, na relação entre fotografia e ferrovia 

como um capítulo dessa história; sobre o Acervo da Laje como espaço onde a coleção 

de arte é socialmente transformadora na sua inerente materialidade e na 

imaterialidade dos encontros promovidos em torno dela - de modo que a forma como 

a criação fotográfica participa daquela coleção diz algo sobre os circuitos sociais de 

circulação da fotografia; neste contexto específico a escrita trata também sobre os 

antecedentes, os processos e ideias que conduziram à iniciativa da refotografia do 

primeiro panorama da cidade capturado por Mulock.  

Em O Artista como etnógrafo as críticas inclementes de Hal Foster sobre os 

fundamentos implícitos em certos projetos participativos são apresentadas e 

analisadas com base na prática desenvolvida com o Acervo da Laje. Estabelecidos 

estes antecedentes, o mais importante panorama produzido neste projeto da série das 

Mulockianas é analisado sob o ponto de vista da fragmentação da paisagem na 

câmara escura arquitetônica - o que esta configuração formal implica na 

representação da dimensão espacial, temporal, processual, documental, autoral, 

relacional (participativa, colaborativa), imersiva da fotografia. Em O Grande Mar 

apresenta-se um desdobramento recente da produção, com fotografias em papel 

fotográfico do mar e do píer do forte e as cópias cianotípicas produzidas a partir delas.  

RECEPÇÃO/CHECK OUT corresponde ao que seriam as conclusões desta 

pesquisa. Como não a considero concluída com a publicação desta dissertação, este 

escrito terminará assim como começa, num inacabamento, para que a criação se 

lance adiante inacabada, emulsionada, ao encontro do inesperado. 
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CHECK IN: METODOLOGIAS E ANTECEDENTES 

 

 

APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Sou galo no meu terreiro 
Nos outros abaixo a crista 

Me calo feito mineiro 
No mais vida de artista 

Itamar Assumpção, Vida de artista, 1998. 

 
Tantos poemas que perdi 

Tantos que ouvi, de graça,  
pelo telefone 

Ana Cristina César, Samba-canção,  1982 
 

 

Entre a vida e a escrita, entre o efêmero e o objeto fotográfico, algo acontece 

que é do intangível e escapa, algo essencial que faz com que produzir objetos ou 

escritas pareça vão, profanatório, quase: o que restaria mesmo do vórtice imenso e 

imaterial gerado quando a fotógrafa e alguns raios de sol são capturados? 

Fragmentos, conexões entre mundos, oscilações entre invisível e visível... 

Parece-me bastante complexa a missão do artista-mestrando desenvolvendo 

uma pesquisa acadêmica teórico/prática em artes visuais, pois trata-se de coordenar 

e integrar três discursos específicos: o da experimentação da prática artística, o do 

estudo do campo teórico conceitual e o da produção textual reflexiva e/ou teórico-

conceitual original no campo das artes.  

Embora tidas como ações integradas do pensamento artístico se relacionando, 

o tempo é curto e todos os três discursos demandam uma imersão à parte, um tempo 

próprio de escuta que parece não querer ser truncado.  A escrita acadêmica a princípio 

pressupõe o rigor e o processo criativo artístico parece envolver uma outra 

racionalidade que não é discursiva, mas da ação, do sensível, da subjetividade e da 
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plurissignificação: como é possível fazer um texto reflexivo e lúcido, quando a prática 

de ateliê ainda está em processo e é exaustiva, fascinante e envolvente?  

Por outro lado, por que pontuar as dificuldades de uma pesquisa em artes, se 

são parte do processo?  É possível, é construtivo questionar as regras dos programas 

de pós-graduação e dos organismos de fomento, ou corre-se o risco de fragilizar uma 

área de pesquisa recente? Hoje pode parecer uma realidade distante, mas, como 

descreve o artista, professor e pesquisador da Universidade de Brasília (UnB) Silvio 

Zamboni (2001), houve uma fase inicial de muitas dificuldades e fragilidades até que 

a área de artes, que Zamboni acompanhou nascente em 1984, fosse devidamente 

reconhecida por órgãos de financiamento à pesquisa como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Por parte deste, bolsas e verbas não eram alocadas especificamente em rubrica 

própria, e por outro lado partindo dos pesquisadores em arte não havia uma demanda 

significativa a ponto de pressionar o órgão, para o qual a importância dessa pesquisa 

precisava não apenas ser esclarecida, mas defendida. Defendida, por que havia 

representantes da comunidade científica contrários ao seu apoio com o argumento de 

que o órgão tinha como finalidade apoiar a ciência e os critérios científicos desta 

pesquisa não estariam suficientemente claros.  

A questão dos critérios científicos não se dava apenas a respeito da pertinência 

da inclusão dos projetos de pesquisa em arte num órgão e num contexto científico 

mas também como necessidade de avaliar, julgar, selecionar demandas de apoio a 

projetos e solicitação de bolsas, normatizar e gerenciar a pesquisa relacionada à 

criação artística. Havia também nas universidades, por parte das pró-reitorias de 

pesquisa e por parte dos próprios pesquisadores dúvidas, resistências e indefinições 

sobre o que seria uma pesquisa em artes.  

Foi nesse contexto que o livro de Zamboni, A pesquisa em arte um paralelo entre 

arte e ciência, que resulta da sua tese de doutoramento, propôs ferramentas e critérios 

para julgar pesquisas em artes visuais, bem como um modelo metodológico. 

Comparando arte e ciência como formas de construção e expressão do conhecimento 

complexo e profundo das coisas do mundo, Zamboni pretendia mostrar que tanto na 

ciência a intuição desempenha um papel decisivo, como por outro lado há 
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características metodológicas, racionais e lógicas da criação artística essenciais 

quando esta toma a forma de uma pesquisa em arte.  

Especulação e pesquisa, artista intuitivo e artista-pesquisador, se diferenciariam 

pela existência de uma premeditação, de um projeto e de um método sistematizado. 

Buscando elementos comuns em todas as pesquisas poder-se-ia definir a essência 

da metodologia específica para a pesquisa em artes visuais: a definição do objeto; do 

problema; do quadro teórico; das hipóteses; a observação; o processo; a 

interpretação, os resultados e conclusões. 

Considero importante entender o contexto em que se deu a normatização e o 

reconhecimento das pesquisas em arte, e o valioso e enorme esforço empreendido 

para viabilizá-las através de apoio e bolsas na estrutura da pesquisa acadêmica 

brasileira. Entretanto atualmente talvez estejamos lidando com algumas 

consequências indesejáveis resultantes da adequação do conhecimento artístico 

dentro de uma estrutura já existente em que as normas foram criadas para outras 

formas de conhecimento. Depois da leitura do livro de Zamboni, me pergunto se houve 

reivindicações suficientemente contundentes no sentido de preservar nossas 

especificidades, inclusive a necessidade da indisciplina, fabulação, irreverência e 

negação das normas na escrita e no fazer.  

Não seria justo negar um percurso importante e necessário que se deu 

certamente num terreno difícil, mas como todo trabalho pioneiro, passado certo tempo, 

os caminhos definidos como estratégia naquele momento pela/para comunidade de 

pesquisadores-artistas podem ser repensados. Particularmente, lidando com os 

prazos e modelos de textos dissertativos sinto como se ainda hoje o artista estivesse 

vestindo uma roupa que parece talhada sob medida... mas para outro.  

Por exemplo, tomando a definição de pesquisa em artes dada pelo próprio 

Zamboni (2001, p. 6), "Usarei a expressão trabalho de pesquisa em artes para me 

referir ao trabalho de pesquisa em criação artística, empreendido por artistas que 

objetivam obter como produto final a obra de arte (grifo nosso).", minha primeira 

questão é: se o produto final e fundamental sem o qual esse tipo da pesquisa inexiste 

é a obra de arte, qual a necessidade, o papel e o peso de uma dissertação e de que 

forma ela pode ser um bom formato para um escrito de artista?  



30 

 

Como não correr o risco de sobrevalorizar ou mistificar no texto a própria 

produção aninhando-se e perdendo-se neste espaço particularíssimo, inatingível, da 

subjetividade e por outro lado, como e com que autoridade é possível tornar-se 

objetivamente um doutor, um mestre ou um "especialista em si mesmo" (LAGNADO, 

2004, p.13), utilizando toda a capacidade interpretativa pessoal e uma maquinaria 

teórica às vezes improvisada, amadora e infernal para dar legitimidade a uma obra 

que é da própria autoria? Não seria por acaso uma forma infeliz de apropriação de um 

dado conhecimento, imposto aos demais através da articulação de estratégias 

indicativas de pertencimento a grupos artísticos, teóricos, acadêmicos ou curatoriais 

para endossar e validar a própria produção artística?  E de que forma a produção 

artística não estaria sendo domesticada e conformada às necessidades de produção 

de uma escrita? 

Essas são dúvidas que perpassam a muitos artistas-mestrandos e artistas-

docentes, por que o modelo de uma linha de pesquisa de pós-graduação voltada para 

artistas investigando a própria produção é, como já dito, ainda recente nas 

universidades brasileiras. São questões tão importantes e em aberto, que basta dizer, 

o historiador, curador, crítico e professor e pesquisador da Universidade de São Paulo 

(USP) Tadeu Chiarelli prefere não participar de bancas examinadoras de artistas, nem 

orientá-los, como explica na mesa-redonda promovida pela revista Trópico em São 

Paulo Trópico na Pinacoteca: arte e universidade, realizada em 2004 na Pinacoteca 

do Estado, com a participação da artista Carla Zaccagnini e Tadeu Chiarelli (2004) e 

com a coordenação da editora da revista, a critica de arte, curadora, escritora, docente 

e pesquisadora da Faculdade Santa Marcelina, Lisette Lagnado (2004), e com a 

síntese do debate elaborada pelo jornalista José Augusto Ribeiro (2004). Na 

controvérsia das falas divergentes transcritas ou resumidas há os que consideram 

possível, construtivo e importante avançar a partir dos impasses, transformando a 

oportunidade de reflexão e criação do artista na universidade em algo benéfico para 

ambos, e há quem considere o espaço da academia inevitavelmente inadequado, 

inócuo, restritivo ou conservador diante da força da experimentação e do pensamento 

do artista. 

Os diversos textos sobre pesquisa em artes, de tudo, parecem unânimes num 

ponto: a tarefa de conjugar pesquisa prática e texto num contexto acadêmico é mesmo 
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complexa e não há exatamente um modelo, e sim uma metodologia "(s)cem modelo" 

(REY, 2008, p.11) em aberto, passível de ser reinventada a cada pesquisa, artista, 

obra. Num livro bastante adotado atualmente no Brasil em cursos de metodologia das 

artes visuais, o artista plástico e professor na Universidade de Paris I - 

Pantheón/Sorbonne Jean Lancri (2002) propõe que se ponha a razão para sonhar e 

o sonho a raciocinar, de modo a operar no vai e vem entre esses registros.  

O que me pergunto a partir daí é: de que modo isto se daria, de que modo isto 

poderia distinguir a produção teórica do artista das demais e que lugar ocupa uma 

escrita de artista no formato de dissertação diante dos textos produzidos pela crítica, 

a teoria, a filosofia e a história da arte a partir da reflexão sobre a própria produção 

artística? Que tipo de relações se estabelecem? 

Gosto de pensar em Leonardo da Vinci, por diversos motivos (sua escrita e seu 

fazer continuamente fronteiriços entre arte e ciência e o fato de ter esplêndidos 

apontamentos sobre a câmara escura) como exemplo de que não é novidade alguma 

que artistas inovadores tenham dedicado à escrita um papel importante nos seus 

processos de criação individuais ou coletivos. Nos escritos os artistas foram 

estabelecendo, esclarecendo ou colocando em questão premissas teóricas e 

aspectos técnicos, realizando aproximações, críticas ou paralelos entre seu trabalho 

e a obra de outros artistas ou grupos. Artistas inovadores são de certo modo, artistas 

pesquisadores, mas como isto foi acontecendo até tomar as formas dos escritos da 

atualidade? 

Em Escritos de artistas: anos 60/70, as historiadoras Gloria Ferreira e Cecília 

Cotrim (2006) reúnem escritos que correspondem a duas décadas de pronunciada 

participação dos artistas na construção do campo teórico correspondente à História 

da Arte Contemporânea. Diferentemente dos manifestos das vanguardas, são textos 

de cunho individual, e neles os artistas se posicionam diante da arte e de seu próprio 

trabalho de modo a tornar a escrita interdependente à construção da obra: reflexiva, 

crítica, mas sem esgotar seu alcance metafórico, sem explicá-la.  

No texto de apresentação que antecede os escritos, Gloria Ferreira, que também 

é curadora e crítica, mostra como os textos de artistas progressivamente passam a 

ingressar no campo discursivo da crítica e história da arte, evidenciando como é que 

desde a modernidade até a contemporaneidade a palavra vai sendo progressivamente 
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"tomada" pelos artistas numa relação que hoje é um dos marcos da arte 

contemporânea, e como isso vai também progressivamente implicar o ingresso dos 

escritos de artistas no domínio da crítica e teoria.  

Através dos textos teóricos de cunho individual e manifestos, os artistas 

modernos tomam a palavra para a formulação dos destinos da arte, construindo um 

arcabouço conceitual para as produções artísticas e confrontando a pertinência dos 

críticos nesta função. A comunicação é direta ao público em geral e não se esgota no 

iniciado, tem um alcance internacional e opera por diversos canais que vão de revistas 

a catálogos, de jornais a panfletos e placas de publicidade. Posicionar-se tem uma 

dimensão ética e política e questiona o mito da arte pela arte e do artista enclausurado 

no seu ateliê. Mais que os textos, é a palavra que vai entrando na obra, tornando se 

constitutiva e parte da sua materialidade já nas fotomontagens e colagens. Através da 

operação duchampiana, a relação verbal e visual pode se dar intrínseca à poética, a 

arte pode ser verbal sem ser necessariamente literária. 

Para além da relação conflituosa e da desconfiança recíproca que pode 

acontecer entre teóricos e artistas-teóricos, aceitar a relevância dos escritos de 

artistas não tem sido uma questão pacífica por diversos motivos. Para a linha 

evolucionista da história da arte, que foi muito importante para a teoria modernista, os 

testemunhos individuais tinham pouca importância diante das rupturas formais num 

fluxo histórico linear mais amplo.  

Outro fator que impediu  a correta avaliação e reconhecimento do conjunto de 

escritos de artistas e de sua importância no campo da teoria é a rejeição da ideia de 

que a arte é de natureza interdisciplinar, impura, contaminada pela vida, afetada 

também por questões que lhe são externas, bem como a mística de que o trabalho de 

arte deveria falar por si próprio, o culto às subjetividades singulares (a ideia de uma 

genialidade que se expressa sem que sejam necessárias quaisquer explicações) e a 

dicotomização entre o visual e verbal, a ideia de que estes seriam  excludentes.  

Sabemos que estas ideias não vem apenas da parte da crítica: sempre há dentre 

os próprios artistas aqueles que contribuem para estes cultos, mitos, dicotomias. Em 

uma nota de rodapé, Glória Ferreira  mostra isso citando Clement Greenberg, Pollock 

e Yves Klein: sobre sua pintura She-Wolf, de 1943, Pollock (apud FERREIRA; 

COTRIM, 2006, p.33) afirmava: "ela surgiu porque eu tinha que pintá-la. Qualquer 
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tentativa de minha parte de dizer alguma coisa sobre isso, tentar uma explanação do 

inexplicável, poderia apenas destruí-la.", e nessa atitude era reforçado pela própria 

crítica formalista, na medida em que Greenberg (apub ibid., loc.cit.) desautorizava 

informações prestadas por Pollock sobre sua própria obra "não passavam de conversa 

meio bêbada". Por outro lado, apesar de ter dedicado atenção particular à escrita, 

Yves Klein (apub ibid., loc.cit.) confessa no Manifesto do Hotel Chelsea certa timidez 

de comentar a própria obra: "um artista sempre sente um certo embaraço quando é 

chamado para falar de seus próprios trabalhos". 

Nos escritos de artista uma fala na primeira pessoa pode causar "um certo 

embaraço" ou parecer tímida, inacessível, "meio bêbada", pode reforçar a impressão 

de que sua importância e razão de interesse pelo público mais amplo derivam em 

primeiro lugar da curiosidade sobre como o artista é, do que ele faz, como ele cria, a 

forma como percebe a si mesmo e o contexto em que se encontra inserido e não de 

seu valor como reflexão crítica. Qual a importância de uma escrita de si, mesclada de 

questões autobiográficas e técnicas referentes a processos de ateliê? 

Eu tendo a acreditar que escrito de artista pode ser escrita de si, sem ser 

autobiografia. É o que gostaria de fazer aqui, inclusive por que concordo com Piero 

Manzoni (apud ibidem, p.35-36), o mesmo que deixa ao mundo como provocação sua 

merda enlatada, sobre as ideias lançadas em 1957 num manifesto em que propõe aos 

artistas uma autoanálise contínua para eliminar da reconexão com a própria origem 

sentimentalismos e saudosismos falsos ou inúteis, em busca daquilo que numa 

mitologia individual efetivamente se encontra e se identifica com uma mitologia 

universal. É um ponto de equilíbrio sutil e delicado de encontrar, um desafio.  

Por isso sempre tive também eu mesma "um certo embaraço", a sensação 

desconcertante de gostar menos de certos trabalhos após assistir a fala de alguns 

artistas sobre ele. Ás vezes esta sensação era agravada pelo conhecimento pessoal 

que tinha de suas vidas particulares. Além disso, estamos na era das celebridades e 

subcelebridades, e a lógica do espetáculo, do narcisismo, contamina todas as esferas. 

Acredito que artistas, em determinados contextos, e muitas vezes no afã ingênuo de 

divulgar sua obra, podem ser os piores advogados de si mesmos na ânsia de 

expressarem-se em outros âmbitos sobre trabalhos que estão sendo construídos 

ainda de forma intuitiva na sua fundamentação conceitual. Passando pela experiência 
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por mim mesma, posso dizer que daria tudo para voltar no tempo e apagar algumas 

falas que certamente não me favoreceram em nada além de provocar um olhar 

divertido e curioso sobre a minha própria pessoa, talvez até mesmo reforçando todos 

os estereótipos que há sobre a natureza delirante, sensual e sofredora dos artistas. 

A parte isso, e apesar de todos estes e outros riscos, não é perfeitamente 

genuína por parte dos artistas a demanda de que também possam ser eles mesmos 

os intérpretes de sua própria obra? No contexto contemporâneo, a favor dos artistas 

que têm afinidade com a escrita e com o conceito, há uma diversidade de 

possibilidades técnicas, midiáticas, materiais e conceituais ampliando o alcance e o 

poder desta escrita na primeira pessoa: na forma de proposições, redefinindo objeto 

de arte e sua circulação e transformando a linguagem (desde os cartões-eventos do 

grupo Fluxus à metalinguística poesia visual de Bethan Huws, na figura 02). 

 

 

 
Fig.02 - Bethan Huws, Artists interpret the world and then we interpret the artists, 2012. 

Clear neon tube with Argon gas, Edition 1/3, 14 x 617 cm. Fonte: Galerie Tschudi. Disponível em: 
www.galerie-tschudi.ch/artists/bethan-huws/ 

 

Assim, mais do que se dar em primeira pessoa, ou seja a partir daquele lugar 

específico que é o da subjetividade, a escrita do artista (como seus trabalhos) se dá 

buscando um lugar ou situação específicos (especificidade espacial a política) que 

alargam a ideia de site specific. De acordo com Gloria Ferreira, 
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Ao mesmo tempo, o discurso, enquanto garantia das intenções, dos 
projetos e de sua interpretação, se inscreve como um elemento que 
poderíamos chamar de práxis e da poética de in situ. Uma hipótese de 
trabalho é pensar que a crítica, e em sua ambição, os textos de artistas 
como um traço definidor se inscrevem  na busca da especificidade de 
uma situação – espacial, poética, política etc. (FERREIRA; COTRIM, 
2006, p.19-20) 

 

Quando o artista deseja assumir uma responsabilidade ampliada pela 

interpretação de sua própria obra e pela relação desta com o contexto da história, da 

crítica e do sistema e circulação da arte, de que forma a academia se torna um espaço 

propício ou pertinente para o surgimento de novas proposições? 

Ao lado das demais formas de escrita que foram se constituindo ao longo da 

história (ensaios, manifestos, correspondências, entrevistas, textos ficcionais e 

poéticos, artigos críticos em jornais e revistas ou catálogos de outros artistas), uma 

dissertação em artes visuais poderia ser considerada como uma escrita de artista 

numa certa "situação específica", que é a acadêmica? 

De acordo com Glória Ferreira, cada período histórico produz um tipo distinto de 

escrito de artista que revela não apenas questões intrínsecas à arte daquele período, 

quanto questões socioculturais que dizem respeito ao artista. Neste caso, penso que 

incluir as dissertações em artes visuais como um tipo especial de escrito de artista 

seria levar em consideração a pluralidade de papéis que o artista assume atualmente, 

podendo tornar-se curador, crítico, professor, colecionador e mesmo historiador da 

arte, situações comuns que o artista, curador, crítico e professor do Instituto de Artes 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Ricardo Basbaum descreve 

através do seu conceito de Artista-etc:  

 

Quando um artista é artista em tempo integral, nós o chamaremos de 
'artista-artista'; quando o artista questiona a natureza e a função de 
seu papel como artista, escreveremos 'artista-etc.' (de modo que 
poderemos imaginar diversas categorias: artista-curador, artista-
escritor, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, artista-
teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico, etc.) 
(RICARDO BASBAUM, 2005, p.1) 

 

Então talvez coubesse pensar uma dissertação como um escrito de artista-etc 

da categoria de artista-pós-graduando, o que reflete um processo de intelectualização 
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do artista que inclui uma crescente demanda pela formação universitária, tendência 

também descrita por Gloria Ferreira:  

 

Em 1960, na conferência 'L’Artiste doit-il aller à l’université?', Duchamp 
enfatiza a importância de o artista se informar e se manter ao corrente 
do soi-disant 'progresso material cotidiano', pois o artista hoje 'é livre 
e pode impor sua própria estética': 'Graças a esta educação ele 
possuirá os instrumentos adequados para se opor a este estado de 
coisas materialistas pelo canal do culto de si em um quadro e valores 
espirituais.' (Cf. Duchamp du signe , Paris, Flammarion, 1975.)  No 
final dos anos 50, muitos artistas americanos começam a fazer cursos 
de pós-graduação com monografias sobre questões teóricas e 
historiográficas (por exemplo, a tese de Robert Morris sobre Brancusi 
ou ainda a de Kaprow sobre Mondrian). (FERREIRA; COTRIM, 2006, 
p.33) 

 

Não apenas a universidade passa a fazer parte da formação de muitos artistas 

como alguns deles acabam sendo incorporados mais tarde como docentes. Além 

disto, é também comum que mesmo não pertencendo ao quadro institucional, alguns 

artistas acabem participando através de eventos como debates e seminários.  

Ainda que uma dissertação seja considerada um escrito de artista, existe uma 

direção mais ou menos implícita (que pode variar a depender da universidade e seus 

programas de pós‐graduação) e que nos afeta de que toda dissertação pertence a um 

universo formal de pesquisa acadêmica estruturada numa ideia de verdade e 

neutralidade. De que forma essa ideia de verdade aparece na metodologia da escrita 

de dissertações em artes visuais? De que forma contamina a própria produção 

artística? 

Talvez uma das grandes contribuições da inserção do artista na academia seja 

justamente a possibilidade de uma escrita que possa superar as rígidas normas da 

pesquisa acadêmica, e nesse sentido são muito inspiradoras as invenções textuais e 

ficcionais de certas dissertações e teses como as de Dora Longo Bahia, Marilá Dardot, 

Carla Zaccagnini e mais recentemente Fabio Gatti5 que conheci recentemente 

                                                           

5 respectivamente: Marcelo do Campo (1969-1975) defendida na USP em 2003; A de Arte – A Coleção 
Duda Miranda, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2003;  A obra como lugar do texto, o texto 
em lugar da obra na USP, em 2004; A Fotografia em quatro atos: narrativas improváveis sobre a imagem e sua 
feitura, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 2013 
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realizando pós-doutoramento aqui no PPGAV UFBA. Os quatro conseguiram a 

proeza, a partir de tantas incertezas e desafios, de estender suas responsabilidades 

criativas ao texto dissertativo, incorporando uma distancia de si mesmos e da própria 

criação a partir do outro, ainda que um outro inventado, que é o caso das duas 

primeiras, um outro convocado, que é o caso da Carla ou ambos, no caso do Fábio.  

Essas invenções textuais sugerem que é possível ir além de uma relação 

estritamente linear, objetiva e pragmática com a escrita. Nem na ciência ela é 

obrigatória: outras escritas são sempre possíveis, como Galileu Galilei mostrou em 

Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano, obra 

em que três personagens imaginários  - Salviatus, Sagredus, Simplicius -  debatem a 

Mecânica representando respectivamente, o pensamento do autor, o de um 

observador neutro e o aristotélico (tratado com ironia em todo texto inclusive através 

do nome escolhido, sugestivo de um pensamento simplório). A escrita é sagaz e 

duplamente ousada por que, além de dirigir-se ao público em geral (em italiano e na 

forma de divulgação científica), através dela Galileu coloca em cheque e destrói as 

bases teocêntricas da tradição cristã, o que lhe causa a condenação pela Santa 

Inquisição romana em 1633. 

Se uma pesquisa acadêmica em artes pode ter uma escrita mais experimental, 

seria possível inversamente expressar as incertezas da escrita teórica acadêmica num 

experimento artístico? É o que fez o artista baiano ZMário, nome artístico de José 

Mário Peixoto Santos que, tendo escolhido para si realizar um mestrado sobre 

performance na Bahia6 no PPGAV UFBA na linha de História e Teoria da Arte, 

portanto uma pesquisa sobre arte, e não em arte, transforma o ritual acadêmico em 

performances como Embasamento, de 2005, em que tenta se equilibrar sobre uma 

pilha alta de livros, e Teorias e conceitos bem amarrados (2007-2011), uma palestra 

performática proferida com livros sobre performance amarrados ao corpo 

                                                           

6 Sua dissertação Os artistas plásticos e a performance na cidade de Salvador: Um percurso histórico-performático 
é uma referência fundamental para o estudo da performance arte na Bahia até 2007, ano da sua publicação. 
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. 
 

Fig.03 - ZMário, Embasamento. Salvador, 2005. 
Fonte: SANTOS (2007) 

 
 

De que modo a escrita pode se integrar à gênese, ao processo e à poética de 

uma produção artística? No meu caso, confesso que movida pelo afã da produção 

artística e não tendo consciência inicial das inúmeras delicadezas envolvendo as 

questões sobre metodologia de uma escrita para dissertação em artes, não planejei 

estratégias que provavelmente demandariam ser pensadas desde o início no contexto 

do projeto de modo a fazer com que a própria escrita deflagrasse ou estivesse 

articulada, ou fosse deflagrada pelos acontecimentos iniciais.  

Mas então qual a saída quando ao invés disso, a escrita se inicia a partir dos 

acontecimentos em pleno e rápido desenvolvimento? O artista performer, teórico e 

pesquisador pioneiro Alan Kaprow, que cunhou o termo happening e deixou como 

legado um conjunto de textos seminais e preciosos que pertencem à genealogia da 

performance, abdica da objetividade e assume a incompletude e o inacabado da 

própria escrita, que vai se fazer fazendo, a partir do meio e mudando o curso dos 

próprios eventos. Assim, no prefácio que, de modo inusitado, surge no meio do livro 

Assemblage, Environments & Happenings, observa: 
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 Artists, like critics and historians, make the history they reflect, even 
with the best intentions to remain objective. I thought, when I began 
writing, that I should try both to observe and to influence as much as 
possible. But any book conceived in the middle of things rapidly 
evolving is bound to be topical and incomplete. This is its obvious 
limitation, as well as its special merit.7 (KAPROW, 1966, p.150) 

 

Quais seriam as limitações e méritos apontados por Kaprow?  O que é possível 

reter de uma escrita concebida "no meio"? A expressão em si é sugestiva, como 

mostra Lancri no texto referido anteriormente: "De onde partir? Do meio de uma 

prática, de uma vida, de um saber, de uma ignorância.". (LANCRI, 2002, p.18).  

Em outro texto do mesmo livro, a artista e professora da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) Elida Tessler cita o poema Jet Lagged, de Waly 

Salomão (apud TESSLER, 2002, p.107): "Escrever é se vingar da perda. / Embora o 

material tenha se derretido todo, igual queijo fundido". Penso que além de apontar na 

escrita a capacidade de reter e tornar permanente a memória de algo que se perderia 

da velocidade e profusão de ideias no meio do processo criativo, o poema de Waly 

pode sugerir também que a complexidade da escrita impõe um exílio, uma 

interrupção, um corte abrupto "no meio" de algo, uma ausência do mundo, e portanto, 

paradoxalmente, uma perda.  

Então uma escrita pelo meio, pelo meio de uma prática experimental com um 

meio material, que é exatamente meu caso, traz também essa perda, que é o que 

sinto agora, neste momento. Saudades da luz vermelha, do cheiro dos químicos, do 

frio na barriga que sinto quando se aproxima a data de uma montagem ou de uma 

ação. Enquanto se está a escrever, o queijo funde, também.  

Mas existe uma questão adicional: a perda é parte mesma do processo de 

criação artística, principalmente no caso de certos trabalhos. A escrita por sua 

natureza se dá a partir do binômio memória-esquecimento, e por outro lado há artistas 

cujos trabalhos lidam com a impermanência pela própria natureza, pela temática, 

                                                           

7 "Artistas, assim como críticos e historiadores, fazem a história sobre a qual eles próprios refletem, ainda que com 
as melhores intenções de permanecerem neutros. Eu pensei, quando comecei a escrever, que deveria tentar 
observar e influenciar o mais possível.  Mas qualquer livro concebido no meio de coisas que estão evoluindo 
rapidamente está destinado a ser específico e incompleto. Essa é sua limitação óbvia, assim como também é seu 
mérito especial."(tradução nossa). 
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materialidade ou técnica das obras.  É o caso de Elida Tessler (2002) e de Kaprow 

também, para o qual a natureza processual, efêmera e experimental dos trabalhos 

tratados é ainda mais exacerbada, por que sua relação com os documentos e registros 

das ações é complexa e conflituosa em si, como pode ser visto através dos seus 

escritos teóricos. 

Poderíamos então pensar essa escrita pelo meio mencionada por Lancri também 

como uma escrita que tenta de algum modo muito específico lidar com as questões 

sobre o próprio meio de expressão artística que no meu caso, tem natureza dual: o 

deslocamento do corpo para o interior da câmara escura de grande dimensão faz com 

que a experiência do fotográfico envolva por si mesma de modo extremo o confronto 

entre perda e permanência, efêmero e memória: a primeira foto-projeção, fluxo (ao) 

vivo de luz  e a segunda como foto-grafia, escrita dessa luz. A sensação de impotência 

diante do inapreensível e diante da sensação de que algo essencial escapa vem desta 

inquietação: o meio que utilizo lida com o confronto entre efêmero e memória e como 

artista estou envolvida nesta perda. Que escrita para expressar uma experiência de 

tal natureza?  

A menos de alguns apontamentos soltos, caóticos, que pensei pudessem ser tão 

mais úteis, pouco sobrou da escrita bruta: bom? ruim? Talvez eu nunca saiba o que 

seria mais "adequado" por que a experiência dos trabalhos e a experiência da escrita 

se deram em momentos distintos, a escrita sucedendo a realização dos trabalhos. 

Escrever a partir de um lapso implica em perdas e ganhos.   

A escrita se deu num fluxo labiríntico de leituras e ideias, e devo confessar que 

(nisto) fui sôfrega e apaixonada, mas infiel e inconstante: melhor admitir que tentar 

redimir-me fingindo um rigor metodológico a partir de citações pomposas e às vezes 

descontextualizadas de filósofos, críticos, historiadores da arte, etc., muitas vezes 

pretensiosas diante dos trabalhos artísticos apresentados. É tão fácil cair neste 

equívoco, e provavelmente aqui ou ali nesta escrita eu mesma cometa alguns desta 

natureza, mas não me agrada a ideia por diversos motivos.  

Primeiro por que instintivamente me parece que subordinar a artista ao 

pensamento pré-existente de teóricos de outros campos do conhecimento implicaria 

em afastar-me da reflexão e crítica sobre o que há de irredutível e original no saber 

prático/teórico envolvido no meu próprio trabalho ou no de artistas que pertencem ao 
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mesmo universo criativo. Segundo por que honestamente, levaria muito mais anos 

para estar devidamente apropriada de todos estes conhecimentos teóricos pré-

existentes e para os quais nunca aprofundei minha pesquisa.  

Terceiro por que ainda que estivesse apropriada deles, me parece que há dois 

riscos em subordinar a criação artística à filiação a uma corrente filosófica, por mais 

"potente" que seja: o primeiro é o de uma produção artística pouco inovadora porque, 

confrontada ao pensamento que a sustenta e dirige, torna-se ilustração de um 

compêndio de ideias, e o segundo é o risco de um texto que apenas ajuda a ecoar 

incessantemente os termos dos jargões em voga, também fortalecendo, assim nossa 

desnecessária e provinciana síndrome de vira-latas e um certo colonialismo cultural - 

parece que muita coisa fica muito parecida por todo o mundo acadêmico em 

desenvolvimento, porque citam-se basicamente os mesmos autores e textos, as 

mesmas metáforas, à exaustão.  

Por outro lado é claro que estamos todos imersos num campo discursivo, 

permeáveis a influências, diálogos e divergências diversos: é um prazer e um desafio 

atravessá-lo e também é parte da liberdade do  artista colher no caminho conceitos e 

metáforas que o inspirem, fazer um buquê, replantá-los em seu texto ou mesmo 

semear os próprios: tanto melhor se isto se der também a partir da criatividade e do 

saber que são tão próprios e desejáveis aos artistas.  

Eu sou particularmente otimista quanto às possibilidades de contágio criativo 

entre academia e circuito de arte geradas pelo artista como pesquisador na 

universidade, e nisto concordo com Ricardo Basbaum (2006) quando, ainda que 

pontuando dificuldades percebidas por experiência própria, sublinha que a dinâmica 

de pensamento potencializada na academia é benéfica para a criação artística 

inserida no circuito de arte e por outro lado a capacidade de produzir desvios é um 

modo importante de dinamizar as normas acadêmicas: "É necessário fôlego e 

insistência constante, seja de um como de outro lado, a partir de uma atuação lá ou 

cá - o que importa, afinal, é acreditar numa força ácida da arte em flexibilizar 

impedimentos e afirmar lugares e espaços a partir de passagens e ligações." 

(BASBAUM, 2006, p.76). 

Acho que aqui neste texto, que se inicia em terrenos baldios e motéis e encerra 

propondo passagens entre circuitos distintos como o da galeria e da periferia, a 
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metáfora do labirinto é consequência não apenas de um processo de escrita complexo 

mas também, uma influência da produção criativa, inclusive por causa do objeto de 

pesquisa que por si mesmo convoca a imersão em imagens e também por causa da 

configuração espacial de duas fotografias produzidas ao final do processo e sobre a 

qual escreverei nos capítulos finais desta dissertação: a de Itajaí (o porão da 

dissertação) e a realizada no Forte de São Marcelo com a participação do Acervo da 

Laje. São imagens fragmentadas, superpostas, não há percurso preferencial para o 

olhar, nem uma ordem definitiva de montagem.  

Essa configuração impregnou meu modo de ver as coisas e acabou tornando 

muito complexo o processo de estruturação das ideias deste texto, ou vice-versa. 

Acredito que inclusive influenciou na dificuldade que senti para concluí-lo, por que a 

ideia de um fim não é determinante no processo criativo fotográfico - ele parece poder 

acontecer indefinidamente. Ou talvez esse jeito sem jeito seja realmente meu jeito de 

atravessar as coisas e não haja como escapar disso:  esta é a escrita possível, enfim, 

nas contingências do processo criativo, da saúde, dos filhos, amigos, amores, da vida. 

Por tudo isso penso também que o que tenho aqui é uma escrita site-specific, e 

que intuitivamente tentei buscar uma estrutura textual que tivesse alguma coerência 

com os desdobramentos da produção fotográfica realizada. Imagine-se que eu queira 

fazer uma grande fotografia mais ou menos do tamanho da fachada de um hotel 

inteira, formada pelas capturas que se fez em cada quarto - câmara escura no dia da 

sua ocupação: teríamos fragmentação, deslocamentos espaciais e temporais, 

inclusões, exclusões e uma certa organicidade no todo.  

Numa escala bem menor isto foi experimentado de modo fotográfico8 com 

câmeras pinhole menores de múltiplos orifícios por artistas "pinholeiros". 

Recentemente, em 2013, o fotógrafo paraense Emídio Contente recebeu um premio 

no Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia com um trabalho que se chama 

Cobogó, que, como indica o título, foi produzido nas seis frestas de um cobogó: 

                                                           

8 De modo não explicitamente fotográfico, às vezes efêmero, outros artistas produziram esta delicada visão múltipla 
a partir de pequenos deslocamentos espaço-temporais. Falarei de alguns destes experimentos na seção que 
aborda o panorama como invenção. 



43 

 

 
 

Fig.04 - Emídio Contente, Cobogó, 2013. 
Fonte: Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia. www.diariocontemporaneo.com.br/2013/02/25/a-

poetica-no-documental-performance-e-experimentalismo/ 

 

Antes dele Jochen Dietrich, um grande artista-fotógrafo, pesquisador e educador 

alemão que tem na fotografia pinhole seu tema de estudo e produção artística, 

produziu uma fotografia pinhole múltipla utilizando os orifícios de um relógio 

despertador, com a captura realizada em intervalos de 1h. 

 

 
 

Fig.05 - Jochen Dietrich, Self Portrait, 1993. 
Pinhole múltipla a partir de relógio despertador, captura realizada em intervalos de 1h. 
Fonte: Revista Studium. Disponível em: www.studium.iar.unicamp.br/24/fabio/pinhole.html. 

 

De acordo com a artista e professora da UFRGS, Sandra Rey (2008, p.13), "Se 

os escritos de artistas derivam de seu objeto, enquanto processo e não obra acabada, 

os métodos mais adequados devem levar em conta as ações e procedimentos 

instauradores da obra." Buscando uma escrita coerente com experimentos 

fotográficos deste tipo e dos meus próprios, os escritos aqui serão apresentados na 

Recepção, Check In, Quartos, Andares, etc.: são partes de uma experiência labiríntica 
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que teve ela mesma pausas e encapsulamentos, mas que espero que preserve uma 

integridade no olhar. Experimentar esta estruturação só me é possível graças à 

tradicional forma de capítulo e seções, por sua funcionalidade prática, didática. Claro 

que a forma tradicional subjaz, mas substituindo os capítulos por espaços 

arquitetônicos espero que o leitor também esteja razoavelmente livre para escolher 

seu percurso a partir daqui, ou seja a partir deste Check In.  

Não consigo evitar a compartimentalização e acredito que ela tem algo que 

deriva do próprio tema (uma câmara escura é sempre um compartimento quase 

completamente fechado), mas tentei ao menos fugir um pouco da linearidade dividindo 

o relato em andares e quartos de um Hotel imaginário, de modo que a sequência 

numérica das partes deste relato não indicaria necessariamente a ordem de leitura: o 

pensamento se hospeda onde houver vaga naquele determinado momento, um pouco 

como acontece com a memória e o próprio processo criativo.  

Ainda que a sequência textual seja seguida, o leitor encontrará uma narrativa 

não necessariamente linear por que diversas vezes ao dialogar com outros autores, 

teóricos ou outros artistas e pioneiros da fotografia acabo de algum modo conduzida 

a um monólogo interior, um fluxo de pensamento que vagueia por passado, presente 

e projeções de futuro, como na próxima seção, Rosa e Alice. 

 

 

ROSA-ALICE 

 

Humility is the luxurious art of reducing ourselves to a point, not to a 
small thing or a large one, but to a thing with no size at all, so that to it 
all the cosmic things are what they really are — of immeasurable 
stature. That the trees are high and the grasses short is a mere 
accident of our own foot-rules and our own stature. But to the spirit 
which has stripped off for a moment its own idle temporal standards 
the grass is an everlasting forest, with dragons for denizens; the stones 
of the road are as incredible mountains piled one upon the other; the 
dandelions are like gigantic bonfires illuminating the lands around; and 
the heath-bells on their stalks are like planets hung in heaven each 
higher than the other.  

Gilbert Keith Chesterton, The Defendant. 
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Sou brasileira... Quando por causa de um leve sotaque tenho de explicar como 

isso é possível, lembro de um livro de Neruda que ganhei de presente de minha mãe, 

Para nascer, nasci. Para poder nascer, nasci em Napoli, Itália, por que sou filha de 

brasileiros e meu pai foi exilado político durante a ditadura militar, daí que mesmo 

sendo brasileira por escolha pessoal, familiar, filiação e formalidades (fui registrada 

no consulado brasileiro de Roma), minha fala tem vestígios da língua nativa e de 

outros lugares por onde estive, e isso no final das contas é até um detalhe menor 

diante do estranhamento daquela situação de exílio que me tornou estrangeira num e 

noutro país - o meu próprio e o natal. 

O desenraizamento é uma situação que vem há mais gerações, por que minha 

família paterna era de judeus russos fugindo de perseguições antissemitas e a 

materna, de mineiros de Montes Claros buscando uma vida melhor no Rio de Janeiro. 

Comigo particularmente o que acontecia era que estar de passagem me fazia levar 

muito tempo tentando imaginar o que havia nesse país que fazia meus pais chorarem 

de saudades, dançando coladinhos lentamente fora do ritmo na penumbra da sala, ao 

som de Paulinho da Viola ou Chico Buarque.  

Ainda me sinto assim, sempre um pouco deslocada e desenraizada, mas sou 

grata. Nasci em Napoli e morava em Bagnoli, um bairro operário. O nome vem de 

balneolis, pequenos banhos em latim, por que havia águas termais. Também havia o 

mar, mas esse foi violentamente contaminado por que em Bagnoli, de 1910 até 1991 

funcionava um enorme complexo industrial, a ItalSider (ILVA), que incluía a criminosa 

Eternit, responsável que foi por centenas de mortes de operários napolitanos e pela 

ocultação do  amianto que até recentemente vem sendo descoberto no local. No 

século XIX a proposta de industrialização da região infelizmente havia vencido num 

embate de forças interessadas em promover o desenvolvimento daquele lugar onde 

disputavam também as possibilidades da agricultura e do comércio e a de explorar 

turisticamente as belezas naturais da baía.  

Morar em Bagnoli era algo muito especial. Quem é que sendo da minha geração 

e vivendo no Brasil, poderia na infância ver da sua janela, de um lado dos trilhos, a 



46 

 

base da OTAN 9 sediada em Napoli, e do outro, as passeatas de operários em greve 

cantando hinos comunistas? A Itália dos anos 70 era bipolar, e lembro muito bem a 

noite em que minha mãe chegou em casa muito triste, indignada e preocupada pela 

morte suspeitíssima e nunca devidamente esclarecida do poeta e cineasta comunista 

Pier Paolo Pasolini.  

Lembro também do medo generalizado da Camorra na minha cidade, e na 

esquerda e na direita italianas, do extremismo das Brigadas Vermelhas. Lembro já 

mais tarde, recém chegada no Brasil em 1978, da repercussão do sequestro e morte 

de Aldo Moro, um episódio também suspeito, por causa da recusa do governo italiano 

em negociar sua libertação apontando para a assim denominada "estratégia da 

tensão" e também para a ultra-direita e o terrorismo neofascista na Itália dos anos de 

chumbo.  

Morando ao lado de uma base da OTAN que via da varanda, o medo de um 

desfecho quente para a guerra fria era algo muitíssimo mais concreto e ameaçador, 

mas enquanto no Brasil havia censura e tortura, em Napoli eu também podia ver a 

vida desviada para o vermelho: aos nove anos fui ao magnífico festival nacional do 

partido comunista italiano em Napoli (Festival dell´ Unitá), vi rios de bandiere rosse do 

PCI, ouvi canções revolucionárias como Avanti Popolo e Bella Ciao tanto na rua 

quanto na vitrolinha (mangiadischi) de casa, assim como as histórias dos partigiani 

que lutaram na resistência10: cresci banhada nas esperanças, no ideário e na cultura 

da esquerda italiana dos anos 70.  

 

                                                           

9 OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou NATO (North Atlantic Treaty Organization),  
organização militar formada em 1949, no contexto da Guerra Fria, para fazer frente ao bloco comunista liderado 
pela ex-União Soviética, envolvendo países do leste europeu. Em 2012 o quartel general situado em Bagnoli foi 
transferido para outra sede mais moderna e luxuosa, ainda em Napoli, por sua localização estratégica. 
10 Durante a Segunda Guerra Mundial, Napoli foi das cidades mais bombardeadas da Italia pelos aliados: pela sua 
posição, pelos portos, pelas rotas marítimas, e pelas indústrias de importância estratégica, dentre as quais a ILVA 
(que depois se tornaria a Italsider) de Bagnoli, que foi um alvo importante (houve centenas de mortes de civis em 
Bagnoli). Minha cidade natal estava acuada pelos ataques aéreos anglo-americanos (destruindo muitas casas, 
bairros inteiros, e fazendo entre 15 e 20 mil mortos) e, não tolerando mais a ocupação nazista - a violência gratuita 
cotidiana, os fuzilamentos sumários de rebeldes, os saques, as humilhações (o racismo alemão atingia a todos 
enquanto meridionais, e em particular tragicamente os napolitanos judeus obrigados a trabalhos forçados), Napoli 
teve, dentre as cidades do Sul, uma importante forma de  participação popular de natureza civil na resistência 
italiana contra o governo fascista e a ocupação nazista (Le quattro giornate di Napoli). Eu lembro bem que não 
havia um só vizinho em Bagnoli que não tivesse algo a contar sobre a guerra, e lembro também da repulsa de 
meus pais pelos eventuais colaboracionistas ou saudosos do fascismo, que eram minoria, já que estávamos num 
bairro operário onde a influência do PCI - Partido Comunista Italiano era mais preponderante. 
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Fig.06 - Operários da Italsider. Napoli, [Entre 1970-80]. 
Fonte: L´Unítá. Fondata da Antonio Gramsci nel 1924 (Archivio Storico). http://archivio.unita.it/ 

 

Depois da abertura e do retorno ao Brasil, nunca voltei para a Itália. Não tive 

coragem. Não sei e não tenho como saber o que não seria como é, de mim, se eu não 

tivesse nascido nas circunstâncias em que nasci, mas provavelmente não teria lido na 

infância os livros infantis de inspiração gramsciana do escritor e educador comunista 

italiano Gianni Rodari, que penso traduziam o espírito dessa época muito particular.  

Não conheceria a Alice Cascherina, por exemplo. Para nascer nascendo aqui 

nessa escrita, vem essa memória. Alice Cascherina é uma menina tão pequenina, 

mas tão pequenina que cai em gavetas, relógios, pias, garrafas. Cascherina vem de 

"cascare", que em italiano significa tombar, cair. Já o primeiro nome dessa 

personagem é claramente uma homenagem à Alice de Lewis Carroll, mas não é no 

mundo das maravilhas e sim no mundo surpreendente e inesperado das coisas 

cotidianas e banais, que acontecem as aventuras da nossa heroína, que só tem 

acesso a este universo por ser tão pequenina.  
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Fig.07 - Capa do livro Le favolette di Alice de Gianni Rodari, 1995. 

Ilustração: Francesco Altan. Fonte: RODARI (1995) 

 

Ser humildemente pequenina é que permite a Alice realizar o desejo de penetrar 

o mundo de forma singular, como o Gulliver de Jonathan Swift na terra de gigantes. 

Entre reaparecimentos e desaparecimentos e as mais inusitadas situações das quais 

sempre é resgatada no final por sua compreensiva família, nossa personagem 

acabaria caindo num tinteiro: a partir deste mergulho se dá um impertinente diálogo, 

metalinguístico, é claro, com as palavras e com a linguagem. 

Essa favoletta, pequena fábula em italiano, sobre uma igualmente pequena 

personagem, diz algo também de certas ideias centrais dessa pesquisa: e se eu 

pudesse estar com o corpo imerso no interior de uma câmera, mergulhada na imagem 

impermanente do mundo externo um pouco como nossa pequena Alice mergulha na 

tinta com que se escrevem as palavras que quer encontrar para dizer as coisas de si 

e do mundo, que percepções eu teria, a partir do ato de fotografar, sobre a própria 

natureza da imagem fotográfica e o que isso poderia trazer de interessante e novo 

para a fotografia a partir do contexto da arte contemporânea? 

Uma ideia primeira é que, comparando com a favoletta de Rodari, vejo que existe 

uma relação de escala corpo-câmera, ou seja corpo-aparato, envolvida: não posso 

ficar pequena novamente, mas posso criar uma grande câmera e viver uma 
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experiência especialíssima, imersiva, com a imagem, assim como a Alice com a 

escrita. Inclusive, não tendo medo de pensar de forma ambiciosa, posso 

paradoxalmente a partir de um dispositivo tido como tão arcaico quanto um tinteiro, 

um dispositivo rudimentar tido como pertencente à arqueologia da imagem pré-

fotográfica, experimentar novas relações que interfiram não apenas no processo 

efêmero das projeções, mas na materialidade da fotografia, reinventando-a também a 

partir da sua constitucionalidade, da sua configuração.  

Importante: não desejo alimentar o saudosismo que pode impregnar do fazer 

artesanal, a técnica pela técnica, nem reconvocar as questões essencialistas, 

reducionistas, da visão teórica unicamente voltada para pressupostos ontológicos, isto 

é, para as investigações sobre a especificidade da imagem fotográfica. Lidar com a 

materialidade não significa reduzir tudo ao suporte, o meio, sua natureza e 

possibilidades formais. É bem o contrário, por isso falo em invenção. Não o meio como 

técnica, e sim a ideia de dispositivo: a mudança de escala interrogando a relação 

sujeito e objeto, corpo e máquina, exacerbando-a. Não é um pouco isso que faz a 

imensa graça e (des)esperança do pobre operário de Chaplin no meio das enormes e 

ameaçadoras engrenagens?  

 

 
 

Fig.08 - Chaplin, Tempos Modernos, 1936. 
Fonte: Huck Magazine. Disponível em: www.huckmagazine.com/art-and-culture/film-2/charlie-chaplin/ 

 

Uma segunda observação é que essa experiência corpo-câmera na câmara 

escura de grande dimensão se dá numa relação complexa com o tempo. Um fluxo de 

eventos intangíveis ocorre enquanto o pequeno corpo de Alice está imerso na 

materialidade opaca, informe e densa da tinta, e enquanto eu fico imersa na 
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impalpabilidade da luz que se projeta internamente na câmara escura, como cinema 

vivo. Não há palavras nem imagens (estáticas ou em movimento) que possam dar 

conta de toda essa vivência do acaso, do efêmero, dessa experiência que escapa, 

mas em ambos os casos, o meu e o de Alice, o efêmero não encerra a experiência, 

por que o diálogo com a linguagem se estabelecerá a partir do seu exercício, a partir 

do processo, e esse se dá no tempo.  

Como? Se Alice cai no tinteiro e dialoga com as palavras é por que quer escrever 

uma redação escolar, e similarmente minha experiência na câmara escura tomará 

corpo (e a palavra corpo aqui é importante) e ganhará um sentido inusitado através 

do processo, do exercício de produzir objetos de arte pela fotografia. Um exercício 

exacerbado na sua corporalidade será exacerbado na temporalidade: se trata de uma 

fotografia de grande dimensão, em relação à minha escala corporal, e por isso leva 

tempo para ser produzida. Além disso devido aos longos tempos de exposição 

necessários para produzir cada imagem sem lentes, a fotografia não implica num corte 

(o instante decisivo), mas numa fatia subtraída ao tempo-fluxo.  

A importância da vivência processual é uma terceira questão - a experiência não 

é menos importante do que as fotografias produzidas, e por isso temos uma situação 

especial. Descobri que há muitas possibilidades de reflexão sobre ela (bem como 

sobre as relações de escala exacerbando a relação do artista com o objeto de arte) a 

partir do campo da performance, por que na história dessa linguagem rebelde a 

fotografia-objeto foi sempre confrontada com a impossibilidade de dar conta das ações 

processuais efêmeras. O modo como os artistas responderam e refletiram sobre isto, 

conferindo à fotografia distintas funções no contexto das suas obras foi estudado por 

mim durante algum tempo como fundamentação importante no contexto desta 

pesquisa, principalmente a partir do livro ainda não traduzido no Brasil da professora 

e historiadora Sophie Delpeux, Le Corps-caméra. Le performer et son image. 

Entretanto, por uma questão de concisão, decidi que apenas algumas reflexões 

focadas no meu trabalho poderiam ser incorporadas nessa dissertação (confira 

principalmente a subseção A fragmentação da Paisagem na Câmara Escura 

Arquitetônica). 

Uma quarta observação se dá sobre a relação do corpo com um lugar - uma 

câmera arquitetônica, é também um lugar. O corpo está imerso num aparato que não 
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é neutro, não é abstrato. É um espaço arquitetônico. É uma caixa feita de paredes, 

paredes feitas de tijolos, cimento, reboco, tinta, porta, janelas. Essa caixa contém um 

espaço e está contida em outro. É um lugar dentro de um lugar, por que é um espaço 

construído, usado, vivido de algum modo, impregnado de sentidos, espaço 

arquitetônico especialíssimo num lugar da cidade não menos especial que é a coisa 

que será fotografada, o objeto. O aparato é imóvel, a princípio não haveria muita 

escolha sobre o que será fotografado porque é a escolha do aparato-câmera que 

determina o enquadramento máximo possível. O enquadramento é de outra natureza. 

O corpo habita o aparato, e habitando-o habita também uma imagem impalpável do 

mundo que lhe é externo, uma paisagem. O corpo tem uma relação uterina com esta 

luz líquida que banha o mundo.  

Por fim, há o som do mundo. A foto-grafia resguarda certo silêncio, a foto-

projeção não. A experiência na câmara escura arquitetônica é dessincronizada, 

delirante, por que como a imagem da cidade é invertida, o som vem até nós num 

sentido oposto ao do movimento correspondente ao objeto visto. Harmonia e 

desarmonia, toda uma coleção de tons, subtons, texturas, gritos e sussurros, os ruídos 

da cidade ecoam, reverberam, vibram e confundem quem habita a imagem: estar 

imersa na câmara na câmara escura arquitetônica é experienciar com o corpo uma 

relação uterina e viva mas de deslocamento e estranhamento com o lugar (dentro e 

fora, intimo e publico) e também com o binômio luz projetada e som produzido no 

mundo, o som ao redor.  

Da Alice menina curiosa à noiva-Rosa que cai numa câmera, há um razoável 

período de tempo, e, das coisas acontecidas nele, valem a pena aqui somente aquelas 

que objetivamente me conduziram a esta pesquisa: é disso que tratará a próxima 

seção - os antecedentes dos projetos com câmara escura.  

Apesar disto, encerro esta seção com a lembrança de que há uma outra Alice 

que não é a do universo das maravilhas de Carroll nem a recriada por Rodari 

brincando nas coisas do cotidiano, e sim a Alice da animação sombria, perturbadora 

e claustrofóbica do artista checo Jan Švankmajer, uma Alice que, às voltas com seres 

grotescos, num ciclo vicioso perverso, para mim, também fala de modo original e 

contundente da vida reservada ainda hoje a nós mulheres em todo o mundo, nas 

casas-labirinto construídas de muros de silêncio.  
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Fig.09,10 - Jan Svankmajer, Frame de Alice, 1987.  

Fonte: Homo Felix, The International Jornal of Animated Film, disponível em: 
http://homofelixjournal.com/news/metamorphosis-works-starewich-svankmajer-quay-brothers e  

Czech Centre London, disponível em: 
http://london.czechcentres.cz/public/galleries/20/19182/alice.jpg?dc0b2eb7bc9d5188cae44e0e377ff9ff 

 

 

ANTECEDENTES DOS PROJETOS COM CÂMARA ESCURA 

 

Meu primeiro contato com a câmara escura se deu pela fotografia pinhole, 

portanto de uma forma que não é muito diferente daquela com que se envolvem a 

maioria dos amadores, educadores, fotógrafos e artistas que se deparam com a 

descrição da câmara escura como dispositivo fotográfico e/ou fenômeno físico. Há 

mais ou menos 20 anos atrás, na minha vida pregressa de física (sou bacharel e 

mestra nessa disciplina), pensei e experimentei de uma forma bastante pontual a 

fotografia pinhole como um recurso didático de ensino de ótica.  

Havia na época uma iniciativa de grupos de pesquisa como o Grupo de 

Reelaboração do Ensino de Física da Universidade de São Paulo (GREF USP), no 

sentido de apresentar conteúdos a partir de objetos e processos da vivencia dos 

estudantes (a bicicleta, o ferro de passar etc.), mas o que me interessava a princípio, 

mais do que explorar uma curiosidade técnica, era tentar vencer a distância e temor 

em relação a essa matéria através do universo lúdico, da possibilidade de sair da sala 

de aula, e principalmente do contato afetivo que a fotografia pode proporcionar.  
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Por outro lado me interessava também a possibilidade mais ampla do diálogo 

entre arte e ciência por que sempre me senti atraída por arte, literatura e cinema. Meu 

interesse sobre a arqueologia da imagem pré-fotográfica foi crescendo, alimentado 

pelo contato próximo com certos aparatos óticos antigos em exposições e eventos 

ocorridos no Rio de Janeiro, onde morei de 1999 a 2004.  

Durante esse período fui vizinha do criativo e simpaticíssimo animador carioca 

Sergio Pranzl, que propôs que meus filhos participassem com alguns desenhos para 

uma animação que ele estava produzindo. Pranzl havia sido premiado na primeira 

edição do Anima Mundi (o maior festival festival de animação da América Latina) na 

categoria melhor animação brasileira com o curta A preguiça e o Coco, nos deu uma 

cópia desse vídeo de presente e recomendou que eu os levasse para aquele evento 

para que eles próprios pudessem vivenciar diretamente os processos envolvidos no 

cinema de animação.  

Todo ano meus filhos se divertiam muitíssimo (e eu também, é claro), criando 

animações nas mais variadas técnicas: zootrópio, areia, pixilation, stop motion e 

outras. Foi assim que conheci ao vivo, e não como ilustração, esses aparatos do pré-

cinema e como visitante já me pareceu muito interessante a forma como nos eram 

disponibilizados, a imagem-movimento que se fazia de forma participativa para que 

cada grupo ou indivíduo pudesse construir suas próprias narrativas. 

Em 2003, através da exposição Da fotografia ao cinema – o prazer da imagem, 

realizada no Centro Cultural da Justiça Federal, tive a oportunidade de conhecer parte 

do extraordinário acervo do médico-colecionador Ernesto Leibovich: fotos antigas, 

filmes raros e objetos pré-fotográficos que fizeram a evolução da imagem da estática 

à cinética. A exposição integrava a programação do Festival do Rio, o festival de 

cinema anual mais importante da cidade. Comecei a frequentar esse festival primeiro 

como espectadora, depois como voluntária na equipe de produção da mostra paralela 

voltada para o público infanto-juvenil, numa oficina que envolvia atividades com 

aparatos óticos simples e artesanais como uma câmara escura de papelão, um 

taumatrópio e um zootrópio.  

Em 2004 assisti a uma série de seminários promovidos pela Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro que se chamava Fazendo Arte na Ciência. Uma das 

mesas do evento era A Ciência na Arte Contemporânea e a outra era Performances 



54 

 

e Peripécias, com os artistas Claudio Baltar e Nadam Guerra. Eu havia assistido 

Claudio Baltar, da companhia Intrépida Trupe, no espetáculo Sonhos de Einstein, no 

Circo Voador e Nadam Guerra com seu Cinema Manual no espetáculo Hora Zero: 

Sombras,  montado no Teatro Café Pequeno. 

Nadam Guerra une performance, artes visuais, dança, vídeo, poesia, e uma 

experimentação com baixa tecnologia em que seu Cinema Manual e sua Ótica 

Abstrata propõe uma subversão dos aparatos ópticos no que eles se propõe a ser 

objetos "úteis, produtivos"  para obter "imagens fiéis à realidade". 

 
 
 

 
Fig.11 - Nadam Guerra, Cinema Manual. Rio de Janeiro, 2004. 

Teatro Café Pequeno. Ipanema. Fonte: Grupo Um. Disponível em: 
http://grupoum.art.br/nadam/category/obras/page/2/ 

 

O Cinema Manual era basicamente uma apresentação performativa de teatro de 

sombras com música ao vivo, tudo muito experimental, utilizando o corpo e alguns 

objetos do cotidiano para produzir as sombras, explorando assim de uma forma muito 

poética a arqueologia da imagem, o universo onírico e a poderosa metáfora da 

Caverna de Platão. Dito assim, parece simples e foi, mas nem tudo que é simples é 

simplório: pra mim, foi uma experiência transformadora. 

A partir dela meu interesse sobre os fundamentos óticos e experimentais do pré-

cinema, especialmente sobre projeções, a câmara escura e em particular, sobre as 

grandes câmeras escuras da Era Vitoriana se desenvolveu de outra forma. Sempre 

gostei de cinema e até então pensara que os dispositivos ópticos do pré-cinema 

poderiam representar um recurso didático para o ensino de física, mas a partir do 
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Cinema Manual, assim um pouco como a personagem do filme de Woody Allen A 

Rosa Púrpura do Cairo, eu desejava a imersão - habitar o mundo atrás da tela, o que 

acabou me trazendo por caminhos não muito lineares até aqui.  

Depois de ter frequentado no Rio de Janeiro o curso livre de introdução ao 

desenho da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, de volta à Bahia passei a 

frequentar a Escola de Belas Artes (EBA) da UFBA, primeiro como estudante especial 

em disciplinas isoladas e depois ingressando normalmente como estudante de 

graduação no final de 2007.  

A disciplina de Fotografia, ministrada pelo Prof. Edgard Oliva, incluía como 

avaliação parcial a apresentação de seminários em grupo. Dentre os diversos temas 

propostos, escolhi o da fotografia pinhole, motivada, é claro, pela experiência anterior. 

O grupo (eu e Adenilse Romana, Apophia Komugisha, Djanira Abreu, Eli de Castro, 

Lico Santana) desenvolveu desdobramentos posteriores à disciplina, uma 

comunicação selecionada e apresentada sob orientação do professor Oliva no II 

Seminário de Arte e Pesquisa – SEPAV, na Escola de Belas Artes da UFBA: 

Fotografia pinhole: uma forma simples, artesanal, lúdica, didática e ao mesmo tempo 

contemporânea de capturar imagens.  

 

 

 

 
Fig.12 - Rosa Bunchaft et al., Fotografia pinhole (negativo). Salvador, 2006. 

Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia. Fonte: Dossiê da artista 
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Além disso, concluída a disciplina, eu e dois integrantes daquele grupo - primeiro 

Elibaldo Santana, depois Adenilse Romana, voltamos a nos reunir em 2007 por conta 

do convite do professor Edgard Oliva para fazer parte de um grupo de extensão no 

Laboratório de Investigação da Imagem. Desses encontros surgiu a iniciativa de 

formar o Coletivo lusco-f.LUX.o, que incluiria um pouco mais tarde Erivan Morais. 

Erivan Morais foi chamado a princípio "apenas" para fazer os primeiros registros das 

projeções internas, em fotografia digital, mas seu encantamento com o que viria lá 

dentro criou um amálgama tão inseparável do fotógrafo com as imagens por ele 

produzidas dentro da câmara escura, que seu ingresso no grupo foi consequência 

natural.  

Inicialmente criamos uma câmara escura em formato de tenda (a Tenda dos 

Milagres) que seria instalada de forma provisória e itinerante no espaço público, 

explorando a interação dos transeuntes com a imagem efêmera.  

 

.   

Fig.13,14,15 - Coletivo lusco-f.LUX.o, Tenda dos Milagres. Salvador, 2008. 
I Salão Arte e Cidade. Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia.  

Fonte: Dossiê dos artistas. 

 

Essa ideia de itinerância, de movimento, conduziu a um projeto chamado 

Cinema-Trem, transformando em câmara escura um vagão de trem do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador. Comparando o Cinema-Trem com os projetos anteriores, o 

trem foi um avanço em relação ao formato de tenda industrial, por que este último era 

muito prático e funcional mas demasiado despersonalizado, lembrando um pouco 

postos de campanha da prefeitura, de modo que não funcionava como objeto estético 

e nem como instalação de câmara escura: para mim, a intervenção na tenda parecia 

não ter outra função que não a educativa num sentido bastante estrito de informar e 
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divulgar, não oferecendo maiores possibilidades em relação à interação dos visitantes 

com as projeções do que os registros em fotografia digital. 

O trem por outro lado produz uma serie de ricas correlações que dizem respeito 

ao direito à cidade e à importância deste meio de transporte, tem uma carga histórica 

e afetiva imensa e uma relação não apenas com a própria história da cidade, mas com 

a história da fotografia. Todo o vagão internamente ganhava texturas com as 

projeções, e além disso o movimento potencializava o efeito mágico das projeções.  

 

 
Fig.16,17 - Coletivo lusco-f.LUX.o, Vagão tornado câmara escura. Salvador, 2009. 

Estação de trens da Calçada, Subúrbio Ferroviário. Fonte: Dossiê dos artistas. 

 

O grupo permaneceu ativo de 2007 a 2010, apresentando seu projeto em alguns 

eventos como o congresso anual da Anpap, a mostra de portfólios do Instituto Sérgio 

Motta e o Encontro sobre Inclusão Visual do FotoRio e expondo na Galeria Acbeu no 

final de 2009 os registros das ações desenvolvidas até então. A última imagem 

produzida como fotografia digital foi dentro de uma câmara escura pequena de 

papelão, para o Dia Mundial da Fotografia Pinhole de 2010. A última participação 

como intervenção urbana foi no âmbito do I Salão de Artes Audiovisuais do 

Recôncavo, também em 2010, com a tenda montada às margens do Rio Paraguaçu, 

na histórica cidade baiana de Cachoeira e com a produção de um vídeo-registro.  

A partir daí contingências pessoais passaram a tornar difíceis as condições 

práticas de trabalho em grupo. Eu mesma concluía em 2011 a graduação iniciada em 

2007 e neste período passei por grandes transformações de vida: tive meu terceiro 

filho, temporão, ou a raspa do tacho, como se diz, em 2009; logo depois me separei e 

precisei mudar de casa. Em 2010 Elibaldo ingressou no mestrado, o que lhe 

demandava dedicação ao seu projeto sobre as possibilidades sonoras da escultura 



58 

 

em metal. Adenilse concluiu o curso e também começou a dedicar-se com mais ênfase 

a trabalhos em pintura e moda. Erivan formou-se e voltou-se para trabalhos com 

fotografia digital e videoarte, tendo sido premiado nos Salões Regionais da Bahia de 

2013. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em outras ocasiões: em 2011 

novamente num projeto de foto-arte-educação, depois no projeto de conclusão do 

curso de Formação em Audiovisual Contemporâneo e Mídias Locativas, no Museu de 

Arte Moderna da Bahia, em 2012, e ele realizou diversos registros dos meus projetos 

individuais, desde que comecei o percurso autoral.  

A paixão que o estudo dos temas de arte contemporânea foi me despertando 

modificou muito minha visão sobre a relação entre a fotografia e as artes visuais. O 

acúmulo de provocações e novas ideias que este contato gerava me fez desejar 

trabalhar outros aspectos da câmara escura que, por diversas questões, não havia 

sido possível experimentar no coletivo. Eu desejava, por exemplo,  uma vivência em 

que a duração e intimidade com as projeções produzissem através do tempo a 

oportunidade de amadurecer reflexões e experimentar novas possibilidades com a 

câmara escura. Mas isto não envolvia apenas questões técnicas: eu me perguntava 

se essa vivência não poderia partir de aspectos da subjetividade como força criativa, 

afetividade, transcendência: as coisas brilhantes e sombrias que conduzem do "infinito 

particular" ao universal. 

Essa e outras ideias ficaram mais vivas a partir do contato com a linguagem da 

performance. Por um lado é claro que o estudo e prática dessa linguagem me 

proporcionaram o contato com um universo de possibilidades criativas envolvendo 

subjetividade, corpo e corpo coletivo. Por outro lado, comecei a pensar de que modo 

poderia qualificar e compreender uma certa natureza performativa que eu identificava 

na interação do corpo com as projeções. Passei a pensar como isso acontecia em 

trabalhos de cinema expandido como os pioneiros de Anthony Mc Call envolvendo a 

imersão do público nas esculturas de luz, ou no próprio Cinema Manual de Nadam 

Guerra.  

Mais tarde eu entraria em contato aqui na Bahia com artistas locais que exploram 

aspectos menos narrativo-ilustrativos e mais experimentais da natureza performativa 

das projeções, com criações em tempo real a partir de estímulos de imagens, sons e 

movimentos, como nos trabalhos da minha colega de mestrado, a artista Ana Paula 
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Pessoa, com retroprojetores, individualmente ou com o artista Fabio Duarte, ou as 

improvisações coletivas do grupo Escape na ocupação da Galeria Canizares no início 

de 2013, em especial, a performance O Oco do Átomo, com Heitor Dantas e Orlando 

Pinho e Fabrício Jabar lançando projeções sobre Orlando, e outras experimentações 

de improviso com Edbrass Brasil, Cristiano Figueiró e Bruno Rohde na mesma 

ocupação.  

 

 
Fig.18 - Fábio Duarte, Ana Paula Pessoa, Entre Linhas. Salvador, 2009. 

Fig.19 - Ana Paula Pessoa, Riscos (de Gabriel, seu filho, ao vivo). Salvador, 2010. 
Fonte: Acervo de Ana Paula Pessoa. 

 

 Em 2010 e 2011 me dediquei à elaboração e coordenação de projetos de 

inclusão visual em escolas e comunidades da periferia de Salvador. Coordenei, 

juntamente com o Prof. Taygoara Aguiar e o Prof. Jorge Antonio do Espírito Santo 

Batista, o projeto Estações do Olhar, no Colégio Estadual Almirante Barroso em 

Paripe, um bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador.  

Também elaborei e coordenei como voluntária o projeto LUZ, LATA, AÇÃO, 

Oficinas de Fotografia Artesanal em Canabrava, realizado no âmbito do Projeto 

Catação. Canabrava é o bairro onde funcionava o antigo lixão a céu aberto da cidade, 

já transferido dali, e a fotografia era um instrumento para lidar com o estigma em 

relação aos moradores e ex-catadores valorizando narrativas individuais, lideranças 

culturais e as conquistas da comunidade, em especial as cooperativas de reciclagem 

criadas para  fazer frente à depressão econômica que atingira o bairro após o 

fechamento do lixão.  
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Fig.20, 21 - Rosa Bunchaft, Câmaras-capacete. Salvador, 2011. 

Sacolas de papel vedadas à luz. Luz, Lata, Ação, Oficinas de Fotografia Artesanal em Canabrava. 
Fonte: Dossiê da Artista 

 

Com estes projetos voltei a atuar com fotografia pinhole, tanto utilizando papel 

fotossensível através da fotografia na lata, quanto filme em película através da técnica 

de fotografia artesanal em caixinhas de fósforos que eu aprendera em 2009 numa 

oficina no Rio de Janeiro com o mestre da foto-arte-educação no Brasil, Miguel 

Chikaoka, fundador da Associação FotoAtiva, no Pará.  Também desenvolvi com os 

aprendizes atividades com a câmara escura: a câmara escura em formato de tenda 

do lusco-f.LUX.o, a câmara escura de papelão em formato de luneta cuja confecção 

Chikaoka costuma ensinar em suas oficinas, e também com minhas experimentações 

de câmaras-capacete com sacolas de papel vedadas à luz e caixas de papelão. 

Voltar a ter contato com a câmara escura de visualização na mesma época que 

voltava a lidar com a fotografia analógica em papel me fez pensar na possibilidade de 

experimentar artisticamente uma câmara escura que pudesse ser usada 

simultaneamente para visualização e fotografia. O projeto Meta-cerâmica foi a 

primeira tentativa nesse sentido. Desenvolvido sob a orientação da ceramista Maria 

da Conceição Andrade Souza, era o projeto de criação e apropriação/adaptação de 

peças cerâmicas para que funcionassem como câmaras escuras para simples 

visualização ou para produção de fotografia estenopéica, híbrido de cerâmica e 

fotografia tendo como objeto a própria feira de cerâmicas de Maragojipinho na Bahia. 

A proposta foi apresentada da seguinte forma: E se certas coisas criadas pelo homem 

olhassem para o mundo onde nasceram? O que veriam? E se do olhar das coisas 

criadas pelo homem algo se fixasse em memória, e o mais se perdesse em 

esquecimento, o que ficaria? O que as coisas lembrariam da própria origem? E se 

penetrando o interior obscuro de certas criações humanas por um simples orifício, por 
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um breve intervalo, o mundo fosse escrito em luz? Que seria essa imagem? O que 

diria essa imagem da criação? 

Uma câmara foi criada em escultura cerâmica, outra foi transformada em câmara 

escura a partir de uma moringa. Ambas funcionam graças à opacidade da cerâmica 

como mostram as figuras abaixo.  

 

 

 

 

Fig.22,23,24 - Rosa Bunchaft, Meta-cerâmica (croqui, processo). Salvador, 2011. 
Fonte: Dossiê da artista. 

 

 

 

   

 

 

Fig.25,26,27,28 - Rosa Bunchaft, Meta-cerâmica (captura, negativos). Salvador, 2011. 
Fonte: Dossiê da artista. 

Tendo experimentado no projeto meta-cerâmica essa possibilidade dupla, 

visualização/fotografia pinhole, e dada a pesquisa anterior com imagens efêmeras em 
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câmeras de grande dimensão, comecei a achar cada vez mais interessante voltar a 

elas agora para experimentar também a produção de fotografia em papel de grande 

formato. 

Apesar de todas as dificuldades técnicas que já antevia, eu intuía que a natureza 

monocromática, artesanal e precária da fotografia produzida em papel fotossensível 

era mais aberta à experimentação, à descoberta e ao imprevisto e por isso mais 

próxima do encantamento que eu sentira com o Cinema Manual de Nadam Guerra. 

Eu sentia que a partir da natureza lenta e processual da fotografia analógica poderia 

me aproximar de alguma coisa muito especial que ainda escapava, possibilidades 

ainda inexploradas e em aberto referentes à câmara escura de médio e grande 

formato. Assim ao final do curso de graduação e das atividades em Canabrava, decidi 

me inscrever no mestrado para desenvolver estudos e uma produção artística pessoal 

na forma de pesquisa acadêmica teórico/prática.  

No projeto eu propus fazer uma investigação mais exaustiva das possibilidades 

da câmara escura de grande formato: na parte prática da pesquisa, isso se daria 

através da produção de fotografia de grande formato, pela apropriação de espaços e 

equipamentos urbanos, pela possibilidade de realização de performance e/ou 

instalações explorando o ambiente imersivo da câmara escura; na parte teórico-

conceitual da pesquisa eu exploraria as grandes câmaras escuras no contexto de 

estudos de arte contemporânea envolvendo experiências imersivas, cinema 

expandido e a relação entre corpo e espaço urbano. Outra questão que se tornaria 

importante na pesquisa era a relação com o registro e eu na época me expressei sobre  

isso da seguinte forma no meu projeto: Não é irônico uma experiência tão 

profundamente desmaterializada ser compelida, para se inserir no sistema de arte, a 

produzir objetos colecionáveis? Ocupariam posição central ou periférica? 

Representariam meio ou fim? Seriam registros ou obras à parte? 

Isso me intrigava desde os processos do lusco-f.LUX.o: o confronto entre a 

natureza efêmera das ações e a necessidade de produzir registros. Só por que havia 

registros podíamos apresentar trabalhos para participar do sistema da arte. Apesar de 

haver na época atenção especial ao conceito de hibridismo, o fato destes registros 

serem exclusivamente em meio digital, numa representação de natureza técnica tão 

distinta dos eventos em si, me deixava na época certo incômodo quase indefinível, 
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quase insuportável. Fundamentalmente por isso, me parecia importantíssimo 

investigar também a possibilidade de produzir fotografia de grande formato, um 

empreendimento que demandaria uma investigação técnica e teórica à parte. 

Investigar a natureza de eventos efêmeros me fez pensar nos estudos da 

performance como caminho, e por isso, como possível orientador, o Prof. Ricardo 

Biriba. A pesquisa que ele traria na volta do estágio pós-doutoral lidava com o 

confronto entre corpo e imagem, formulado a partir da performance arte. Essa relação 

complexa, que diz respeito também à institucionalização da performance, me 

interessava pela analogia na relação entre evento efêmero e seu registro.  Embora eu 

tenha precisado mais tarde mudar de orientador, fez parte do meu processo elaborar 

no campo prático e teórico este tema, que foi a proposta curatorial da Mostra de 

Performance da Galeria Canizares de 2012, da qual participei como artista e parte da 

equipe organizadora. Por isso nas três próximas seções, abordo as mostras, junto 

com os trabalhos desenvolvidos para elas.  

 

 

CORPO-IMAGEM: AS MOSTRAS DE PERFORMANCE DA 

GALERIA CANIZARES  

 

As Mostras de Performance da Galeria Canizares vêm acontecendo em 

Salvador desde 2011, promovendo encontros entre artistas, público e academia e 

contribuindo para a cena da performance arte baiana. Dada a natureza aberta da 

proposta, diversos artistas, emergentes ou mais reconhecidos, trouxeram pela 

primeira vez trabalhos experimentais que, reencenados, viriam a ser logo em seguida 

reconhecidos e premiados no circuito local e nacional. Eu fui um destes casos - a 

performance Projeções sobre o Inacabado foi apresentada na mostra em 2012 e logo 

depois, premiada regionalmente.  

Realizada sem os recursos necessários e sem um circuito de divulgação de 

informações impressas, sua continuidade provavelmente se deu graças a um conjunto 

de fatores: ao fato de ter sido acolhida pela Escola de Belas Artes da Universidade 
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Federal da Bahia no âmbito da programação de pautas da Galeria Canizares, que é a 

galeria acadêmica da UFBA; ao público fiel; à conjugação de esforços dos 

propositores, organizadores, gestores da EBA e da galeria; e principalmente, à 

dedicação dos artistas, que produziram de modo independente trabalhos complexos.  

A proposta contempla o espaço nobre da nossa lindíssima e tradicional galeria 

universitária, mas também inclui a possibilidade de imersão no mais refrescante 

circuito alternativo brasileiro, o Piscinão do Mi_Zera, uma piscina de plástico que é um 

dispositivo colaborativo do Coletivo Mi_Zera dentro da qual, ou em volta da qual 

poderiam acontecer tanto as provocações mais escrachadas e inconsequentes, 

quanto as experimentações que simplesmente demandavam a possibilidade do 

espaço aberto e do contato com rua, inclusive através do olhar dos transeuntes do 

outro lado das grades que cercam a escola. Penso que talvez o Piscinão tenha sido 

um passo importante para a reabertura das grades que dão acesso independente à 

Galeria Canizares, e estavam trancadas há anos. 

 

 

Fig.29 - Thulio Guzman, desafiando cotoco. Piscinão do MI_Zera. Salvador, 2012. 
Piscina de plástico montada na  Escola de Belas Artes em frente às grades que separam a Galeria 

Canizares da Rua Araújo Pinho. Fonte: Acervo de Thulio Guzman. 
 

A Mostra de Performance foi idealizada pelo performer, curador e pesquisador 

José Mário Peixoto Santos, artisticamente conhecido como ZMário, ou como ele 

mesmo prefere ZMário, "fazedor de cafezinhos". Atualmente ZMário é doutorando da 

UNB, em Brasília, orientado pela performer, curadora e pesquisadora Maria Beatriz 

Medeiros. Como artista, ZMário explora temas como autobiografia e construção da 
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identidade na sociedade contemporânea, é integrante fundador do OSSO Coletivo de 

Performances Urbanas, e já foi mencionado neste texto na seção sobre metodologia, 

a propósito de algumas performances.  

Sua pesquisa de mestrado, concluída na linha de História e Teoria da Arte no 

PPGAV UFBA em 2007, teve como objeto a performance na Bahia, realizando um 

mapeamento e reflexão sobre a performance realizada por artistas plásticos em 

Salvador. Seu trabalho é seminal por que aborda a produção baiana desde a década 

de 1970, dividida em gerações: as experiências interdisciplinares da geração 70 com 

Etsedron e Sonia Rangel; a geração 80 com Ayrson Heráclito e Jayme Fygura, a 

geração 90 com Ciane Fernandes, Cintia Tosta, Ieda Oliveira, Marcondes Dourado e 

Grupo Bardo e o próprio Zmário, e a geração 2000 com Rose Boarêtto e Tuti 

Minervino.  

ZMário concebeu, curou e coordenou a I Mostra de Performance, em 2011, com 

a proposta curatorial Corpo aberto Corpo fechado realizada através de debates e 

apresentações sobre as ações e performances apresentadas nos espaços públicos 

em contraposição àquelas desenvolvidas nos espaços institucionais. Interessante 

perceber como desde essa edição o que parecia estar em cheque e iria se 

desenvolver em seguida seria a questão da institucionalização de uma arte de 

natureza rebelde e contestadora. A questão levantada por ZMário era "Como os 

impedimentos e as regras inerentes à exposição no cubo branco modificam o formato 

de uma performance ou ação pensada originalmente para o espaço urbano?".11 

No ano seguinte ZMário convidou o prof. Biriba para assumir a curadoria e o 

artista Arthur Scovino, a coordenação. Arthur Scovino é um artista nascido na região 

metropolitana do Rio de Janeiro que mudou-se para Salvador em 2008 para estudar 

na Escola de Belas Artes da UFBA, atraído pela possibilidade de desenvolver suas 

pesquisas artísticas a partir de um intenso envolvimento com o ambiente, a cultura e 

as relações locais. Em 2011, através de ações performáticas e relacionais, estava 

começando a ter visibilidade e simpatia para seu trabalho, mas seria especialmente 

                                                           

11 Os artistas e coletivos que participaram da I Mostra foram Andrés Murillo, Ayrson Heráclito, Carol Érika, 
Ciane Fernandes e Grupo A-FETO, Grupo Mi_Zera, Laís Guedes, Maicyra Leão, MANDU Performance-Art, OSSO 
Coletivo de Performances Urbanas, Rosangela Sousa, Thiago Enoque, Wagner Lacerda e Zmário. 
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em 2012 que ele conquistaria a Bahia com a performance relacional Levando os 

elepês de Gal pra passear, consolidando um percurso que depois das mostras, de 

exposições individuais e coletivas e de ser contemplado com um prêmio nos Salões 

de Artes Visuais da Bahia de  2013, o levaria à Bienal de São Paulo em 2014.  

A proposta curatorial  para a II Mostra de Performance da Galeria Canizares foi 

O Performer e sua Imagem12. Esta investigação envolvia um grupo de pesquisa 

formado entre 2010 e 2013 com os estudantes de pós-graduação Rosa Bunchaft, e 

de graduação Arthur Scovino, Geancarlos Barbosa e Thayane Matos da Silva, grupo 

do qual também participei como tutora de Thayane, que mais tarde viria a se tornar 

minha assistente em projetos de fotografia. 

A III Mostra de Performance, em 2013, teve como tema Imagem e Identidade e 

eu participei da organização dividindo a coordenação do evento com Arthur Scovino13. 

Esta seção não tem como abordar a diversidade das propostas apresentadas pelos 

artistas: isso demandaria a publicação dos catálogos, ou de artigos, que ainda não 

aconteceu, mas é importante numa região do país que, fora a produção circunstancial 

de dissertações acadêmicas, sofre muito com a ausência de um corpo de escritos em 

teoria, crítica ou história da performance voltado para a produção baiana recente. 

Nessa ausência, uma produção curatorial sistemática poderia estimular a produção 

teórica na área. 

Fazer este histórico aqui resgata parte dos eventos a partir dos quais elaborei 

certas ideias que me interessaram na minha pesquisa, em especial a relação entre 

performance e imagem. Um pesquisador que abra mão de focar a produção recente 

e esteja interessado nos modos como importantes artistas da performance na Bahia 

desenvolveram o diálogo entre corpo e câmera, particularmente na linguagem do 

                                                           

12 Os artistas convidados para a II Mostra foram Arthur Scovino, a Cia ObCena de Artes, Ciane Fernandes 

e o grupo AFETO, Elvira Bono, FiaPavio, GIA, Grupo Mi_Zera, Laís Guedes, Ludmila Castanheira, Mariana Terra, 
Maycira Leão, Michelle Mattiuzzi, Movimento Catopê Quântico, Nara Dourado, Osso Coletivo de Performances 
Urbanas, Ricardo Biriba, Roberta Nascimento, Rosa Bunchaft, Helaine Ornelas, João Oliveira e Nara Dourado, 
Tuti Minervino, Zmário, Tiago Sant'Ana, Valécia Ribeiro e Cyrille Brissot, Wagner Lacerda, dentre outros que 
participaram do Piscinão do MiZera.  
13 Os artistas participantes foram Mi_Zera, Arthur Scovino, Ieda Oliveira, Rafael Jones, Zé de Rocha, Wagner 
Lacerda, Leonardo Paulino, Roberta nascimento, Elísio Pita, Marie Thauront, Nuria Secco, Carol Santana, Michelle 
Mattiuzzi, Luiz Ray Mo, Misael Franco, Ricardo Biriba, Edu Oliveira, Carolina Leite e Daniel Melim, Fabio Duarte, 
Ciane Fernandes e o Coletivo A-FETO, Zmário, Luana Radiguet, Deisiane Barbosa, Ricardo Alvarenga e Zmário, 
Tina Melo, Brian Schultz, Yuri Tripodi, Lela Queiroz, Ana Paula Pessoa,Camila Ribeiro, Coletivo ES3, Morgana 
Poiesis, Yasmin Nogueira, Edgard Oliva, Iara Cerqueira e Vitor Venas, Adelmo Santos, Mayra Lins, Misael Franco, 
Leonardo Paulino, Paulo César Lima, Rosa Bunchaft e Tiago Sant'ana. 
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vídeo, poderá consultar, além da dissertação de ZMário, a tese de doutoramento na 

PUC SP do artista, pesquisador e professor da UFRB, Danillo Barata: Corpo e Imagem 

se volta especificamente para a análise da rica e inquieta produção videográfica dos 

performers Ayrson Heráclito, Marcondes Dourado e do autor.  

Por outro lado se foi na Mostra de Performance que realizei minhas primeiras 

aproximações com a linguagem, é importante também ressaltar que a arte 

experimental é muito viva em Salvador, e houve diversos outros eventos envolvendo 

a linguagem da performance no período dessa pesquisa: o MOLA – Mostra OSSO 

Latino Americana de Performances; a PLATAFORMA ACASAS - Apresentações 

artísticas em casas; o DominiCaos, iniciado por Heitor Dantas e Orlando Pinho com 

Lua Costa e Alex Simões envolvendo artes visuais, música experimental, poesia, 

cozinha e de tudo um pouco; o projeto Entre que partiu da criação de vestimentas 

especiais para reunir performances e releituras das ações performáticas por fotografia 

ou vídeo; alguns eventos de música e arte experimental organizados pela  agitadora 

cultural Andrea May, como o NOIS[E] INVADE e o Visio; eventos de live cinema como 

o RE-CINE ESCAPE, o Low Fi - encontros envolvendo processos criativos; e 

possivelmente diversos outros que me escapam agora à lembrança.  

Os títulos das duas próximas seções correspondem a trabalhos que produzi para 

a II Mostra de Performance, em 2012, tendo como já dissemos a relação entre corpo 

performativo e imagem como proposta curatorial. Cada um deles a seu modo tem 

como centro uma ação que, mais que apenas produzir ou reproduzir mais imagens 

num mundo já submerso nelas, experimenta lidar com sua onipresença deslocando-

as do lugar, do tempo, do contexto em que foram produzidas para reconfigurá-las em 

outros lugares, situações e circuitos da cidade e da arte.  

Neste sentido pode ser útil a expressão "táticas da imagem", tomada de 

empréstimo do título da exposição coletiva homônima ocorrida no Rio de Janeiro entre 

o final de 2014 e o início de 2015, com os artistas Analu Cunha, Cezar Bartholomeu e 

Denise Cathilina e texto crítico de Fernanda Pequeno. De acordo com o material de 

divulgação:  

 

[...] a mostra criada em site specific apresenta como os artistas em 
questão operam, mais do que simplesmente modos de representação 
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ou apresentação da imagem, táticas para sua existência no mundo 
que somente podemos qualificar como políticas – relações ideológicas 
com o outro, com o mundo, com as próprias imagens, multiplicadas, 
disseminadas e onipresentes.  Os três artistas propõem, em seus 
trabalhos, fazer uso de imagens de diferentes procedências pensando 
nessa condição como tática: apropriadas, manipuladas, instituídas ou 
mesmo produzidas localmente. Os trabalhos põem em ação diferentes 
modos de re-formação das imagens, processo fundado na 
necessidade de comentar o mundo e as próprias imagens 
reapresentando-os de modo complexo e sobretudo desejante. 
(REVISTA MUSEU, 2014). 

 

A seção O Baldio é sobre a performance Eu-Mato. O mato em questão é um 

terreno baldio, um termo que quando traduzido para o francês "terrain vague" ganha 

certa amplitude que permite pensá-lo como um lugar temporariamente vazio que pode 

ser ativado através da temporalidade da experiência. Imagens são produzidas desta 

experiência que envolve o corpo e um percurso improvável, e elas confrontam a ideia 

de mapeamento gerado pelas mídias locativas que afetam e reconfiguram o modo 

como atualmente vemos, vivemos, percebemos e nos relacionamos com e na cidade, 

com e em seus lugares. 

A seção Projeções sobre o Inacabado é sobre a performance homônima 

premiada nos Salões de Artes Visuais da Bahia 2012: através dela propus a 

reencenação de uma imagem deslocando-a do lugar do espetáculo da TV para um 

lugar opaco do poético, um lugar baldio, um tempo em suspensão. 

 

 

O BALDIO 

 

Mapas são o próprio tesouro. Desenhados para conquistar mundos, são 

expressão ou instrumento de poder, disputa, legitimação. Não são neutros, estão 

impregnados de ideologia, filosofia, política na sua representação do que se costuma 

chamar realidade: são o fim de um projeto apontando para outro. Que pode ser 

simplesmente, o de perder-se, como sugere Yoko Ono num de seus poemas-

instruções: Draw a Map to get Lost (Map Piece, 1964). 
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Fig.30 - Rosa Bunchaft, et.al., Vista Google e coordenadas. Salvador, 2009. 

Fonte: Acervo da artista 

 

Quando esse trabalho foi pensado em 2009, eu estava muito impressionada com 

o primeiro aparelho celular com GPS14 que vira. Nunca fui entusiasta ou consumidora 

de gadgets, muito pelo contrário, mas comecei a imaginar as consequências dessa 

outra forma de (se) ver (n)o mundo através dessas ferramentas que se tornariam cada 

vez mais acessíveis a todos pela internet e pelas tecnologias móveis de 

geolocalização (na época ainda novidade para poucos). 

Neste contexto, essa ação foi desenvolvida com os artistas  João Oliveira, Nara 

Dourado e Helaine Ornellas em 2009 e apresentada no EBAberta, evento público 

ocupando a Escola de Belas Artes. O esboço inicial era experimentarmos 

possibilidades poéticas não utilitaristas para mídias móveis locativas, mapeando um 

percurso inusitado no sentido literal: sem uso, pois passaria por um terreno baldio 

contíguo à Escola de Belas Artes da UFBA.  

Foi pelo incômodo das picadas de mosquitos, estudando na antiga sede da 

biblioteca da escola, que percebi primeiro sua existência: um terreno baldio como 

muitos sobre cujo destino pairam questionamentos e especulações, cercado e murado 

                                                           

14 "O sistema de posicionamento global (GPS) foi autorizado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1973 e é 
operado pelo departamento de defesa dos Estados Unidos. Os instrumentos envolvidos nesse sistema são um 
anel de 24 satélites que circundam a Terra de modo tal que, pelo menos quatro deles são visíveis de qualquer 
ponto no globo em qualquer momento. O sistema tem sido usado para a navegação de veículos, mas encontrou 
seu caminho também na internet móvel, quando o grupo de satélites é usado para localizar a posição de um 
usuário." (SANTAELLA, 2008) 
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mas sujeito a ocupações e invasões como tantas zonas aparentemente abandonadas 

da cidade. Descobrimos que parte do terreno é da própria Escola de Belas Artes, parte 

foi ocupada por uma pequena comunidade e outra é objeto de disputa judicial entre a 

UFBA, um prédio vizinho e um dos moradores desta comunidade.  

Nestes estranhos espaços intersticiais, latentes, indeterminados, nesses vazios 

em pleno território urbano, que são os terrenos baldios, o mato desperta repulsa e 

medo não apenas por ser foco de insetos e animais peçonhentos, mas por conotações 

escatológicas, sexuais ou violentas. Entretanto, existe uma estranha e inaccessível 

beleza viva, pássaros e cigarras cantam, as ervas "daninhas" tem seu encanto, há 

flores silvestres, e quando anoitece, as luzes e sons abafados da cidade percebidos 

no meio do matagal, são uma experiência única, e eu me perguntava como antes 

nenhum artista da escola havia pensado em vivê-la.  

Nossa primeira decisão foi atravessar (e não ocupar) o terreno.  Pelo site Google 

Earth,  analisamos os percursos possíveis e fizemos um reconhecimento prévio in 

loco, com orientação de Manoel e Robério, funcionários da EBA que são sinceros 

entusiastas das experimentações dos artistas e estudantes, e conhecem bem o local.  

No terreno, pontos específicos (árvores, muros, esquinas) foram mapeados 

previamente para orientar o deslocamento. Para chegar até a Av. Miguel Calmon seria 

preciso pular um muro e sair por um portão. Quem teria as chaves? A direção da 

Escola nos indicou o prédio vizinho, mas estavam numa borracharia com 

encarregados de cuidar do terreno. Um deles ligou para o dono das chaves, que 

sensibilizado pela ideia de uma invasão em nome da arte, permitiu que, especialmente 

naquela ocasião, o portão fosse aberto. Assim foram necessários negociações e 

acordos prévios: gosto disso, por que indireta, e muito espontaneamente, discursos 

distintos sobre o que é mesmo arte confrontam os convencionais, atingem outros 

públicos e promovem outra circulação de ideias que não a do sistema mainstream da 

arte. Na noite da performance tudo atrasou e ao contrário do previsto, começamos à 

noite. MEDO. Atravessamos o matagal na absoluta e doce escuridão, vestidos com 

capas de chuva plásticas azuis e munidos de lanternas e apitos. 
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Fig.31,32,33 - Rosa Bunchaft et.al., Terreno Baldio. Salvador, 2009. 

Fonte: Acervo da artista 

 

Pula-se um muro, atravessa-se outro terreno, abre-se o portão, chega-se na 

Avenida Miguel Calmon, passa-se pelo Campo Grande, volta-se para a Escola pelo 

portão principal. Os espectadores, esses ficaram na varanda de um anexo da Escola 

de onde, à noite, só se via a luz das lanternas e o som dos apitos, e penso hoje que 

talvez tenha sido mais interessante assim, por que paradoxalmente "não nos ver" deu 

visibilidade ao espaço "vazio" que havia nos engolido. 

A ideia era utilizar tecnologia locativa (celular com GPS) para mapear, registrar 

e transmitir o percurso. O designer Celso Cunha, agora professor da Faculdade de 

Arquitetura da UFBA (FAUFBA), estava conectado e cuidaria da projeção do percurso 

num telão na Escola de Belas Artes, num telão perto do portão que dava acesso ao 

terreno baldio, em "tempo real". Quase tudo se deu na base da gambiarra e quase 

tudo... deu errado: o celular com GPS caiu no matagal e só pôde ser recuperado no 

dia seguinte. Resolvemos prosseguir mesmo sem possibilidade de transmissão 

simultânea. Tínhamos outro celular simples, sem GPS, que poderia fazer registros, 

então talvez com aquelas imagens e com as coordenadas dos pontos previamente 

mapeados pudéssemos reconstituir uma memória da experiência, que de todo modo, 

valia por si mesma ainda que nada ficasse.  

Depois de realizada a ação de 2009 os registros ficaram como material bruto até 

2012, quando o tema da II Mostra de Performance, O performer e sua imagem nos 

instigou a criar uma edição em vídeo dos registros tão precários que ficaram. Eles 
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foram decupados e agrupados em quatro sequências correspondentes a quatro 

trechos do percurso formando um quase quadrilátero (a travessia no terreno baldio e 

as passagens subsequentes pela Av. Miguel Calmon, Campo Grande e Araújo Pinho). 

A edição final foi realizada por Marcos Lê a partir da ideia proposta: uma animação 

onde o percurso vai se desenhando numa tela dividida em quadrantes onde as 

imagens da performance correspondentes a cada trecho inicialmente ficam estáticas 

até ser ativadas pela animação do trecho do percurso correspondente ao quadrante. 

 

 
 

 
Fig.34,35,36,37 - Rosa Bunchaft et al., Eu-Mato. Salvador, 2012. 

Frames consecutivos de registro videográfico. Edição Marcos Lê. Fonte: Acervo da artista 

 

O coqueiro, a mangueira, o portão, o muro: um inventário de lugares invisíveis e 

inaccessíveis. Para que (quem) mesmo mapear "tudo"? Para que mapear uma zona 

interditada? Quem sabe para cartografias irônicas da ordem da des-utilidade do poeta 

Manoel de Barros.  

Apesar de implementado de uma forma desprendida, tímida e possivelmente 

ainda não muito bem resolvida (como acaba acontecendo com muitos projetos 

experimentais envolvendo arte e tecnologia), apesar de possivelmente não ser 

considerado arte em circuitos menos específicos que os da performance (e talvez nem 

mesmo nesse), Eu-Mato foi importante no processo que me conduziu à pesquisa com 
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a câmara escura por diversos motivos: porque avança no sentido do 

redimensionamento da ideia de lugar e de site-specific, por que lida com grandes 

escalas e magnitudes do espaço físico mas não abandona a corporalidade na ação e 

nem a experiência subjetiva com os lugares, por que admite inclusive os espaços 

opacos, vazios e intersticiais, e principalmente por que tem uma postura crítica em 

relação aos poderes e controles dos dispositivos de produção da imagem tecnológica. 

Numa dissertação onde foca-se principalmente os projetos desenvolvidos com a 

câmara escura arquitetônica, o mais comum teria sido iniciar com uma introdução 

teórica sobre fotografia pinhole, mas acho que isto seria redutor em relação aos 

aspectos processuais, efêmeros, sonoros, imersivos, participativos e site-specific dos 

meus projetos. Eu me sentiria muito mais contemplada nesses aspectos numa 

introdução teórica sobre arte e tecnologia, ou media art ou ainda sobre imersividade, 

e poderia certamente convocar teóricos como Edmond Couchot, Flusser ou Arlindo 

Machado, André Parente e outros. Desenvolvi apontamentos nesse campo, mas por 

diversos motivos como as especificidades do meu projeto e o que penso sobre uma 

dissertação de artista, optei aqui por abordar estes temas de uma forma lateral, a partir 

do meu próprio trabalho e do de outros artistas que me inspiram.  

Então a partir daqui o que segue não tem a função de dar a esse trabalho, bem 

experimental e underground, digamos assim, uma reverberação maior ou justificá-lo, 

e sim de mostrar que, independentemente de ser produzida por um dispositivo de 

baixa ou alta tecnologia, é sempre possível ao artista, pela performance, pela vivência, 

operar táticas experimentais de conteúdo crítico que coloquem certos fluxos imateriais 

de informação/imagem em relação direta com a fisicalidade dos espaços - numa 

escala arquitetônica, urbana, ou mesmo planetária. 

Como isso tem sido explorado? Vou começar abordando projetos explorando 

terrenos baldios: o que pode instigar nos artistas contemporâneos a opacidade de 

certos pontos cegos, zonas obscuras da cidade, diante da visibilidade extrema 

proporcionada pela profusão de possibilidades de mapeamentos e hiper 

conectividades?   

De um modo mais amplo, isso se relaciona com o estatuto de verdade de toda e 

qualquer imagem técnica, e me faz lembrar que quando realizei a performance estava 

grávida, e eu e meu caçula éramos periodicamente monitorados por ultrassom, um 
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procedimento que, na atualidade, é considerado útil, banal, inócuo e produtor de 

informação verdadeira e confiável.  A vaidade dos médicos orgulhosamente 

produzindo as imagens de ultrassom é indício de como essa crença no estatuto de 

verdade da imagem técnica do corpo  pode ser transformada em emoção, consumo e 

entretenimento: o médico como "fotógrafo de interiores" (CHAZAN, 2006, p.101), 

"diretor, cameraman, montador e narrador de um espetáculo." (ibid., p.107).  

Para além disso, graças a seu inerente impacto emocional, as imagens de 

ultrassom fetal também tiveram pronunciado uso político por grupos antiaborto nos 

embates envolvendo os direitos reprodutivos femininos.  Isso mostra que nem a 

produção de imagens médicas é necessariamente neutra. De fato, no campo 

antagônico a artista norte-americana Barbara Kruger afirmava num cartaz, na década 

de 80, numa obra realizada como cartaz de ativismo artístico feminista pró-aborto: Seu 

corpo é um campo de batalha. Talvez então Seu corpo é um terreno baldio, pudesse 

ser uma paráfrase brasileira deslocando a questão do corpo para batalhas e tensões 

em outros campos, especialmente nas nossas cidades, próximas de uma situação de 

guerra, onde se convive, com uma naturalidade que sempre me espantou, com uma 

realidade urbana de especulação imobiliária, segregação espacial, racial, machismo, 

violência policial e genocídio de negros nas periferias.  

Num viés bastante distinto, mas não menos político que o de Bárbara Kruger, a 

ideia de que um campo baldio pode, sim, ser ocupado para tornar-se lugar de 

germinação não só de arte, mas de alimento, e por isso, de vida, é o que me faz 

admirar a obra Campo de Trigo – Uma Confrontação, produzida em 1982 pela artista 

húngara Agnes Denes, que ocupou por alguns meses um campo de detritos no 

coração de Manhattan e o transformou num campo de trigo. De acordo com Denes, 

após os atentados de 11 de setembro e a queda das torres gêmeas, que aparecem 

em diversas imagens da ação, essas imagens tornaram-se especialmente fortes. 

Para Maria Celeste Wanner, pesquisadora e professora da EBA UFBA, Agnes 

Denes confronta de diversas formas o sistema capitalista, seus valores, suas 

prioridades que não incluem a vida:  pela "intromissão na cidade" confronta a alta 

civilização, pela diferença entre o valor do terreno e o valor do alimento produzido, 

confronta desperdício e fome, pelo contraste entre o trigal e o arranha-céu, natureza 

e cultura. E ainda, confronta a arte feita em suportes tradicionais sobre os quais 



75 

 

convencionalmente se representaria um campo de trigo qualquer, com uma arte não 

representativa, "uma experiência de espaço e no tempo, pois o observador pode se 

movimentar dentro da própria obra."(WANNER, 2010, p.258) 

 

 

 
Fig.38 - Agnes Denes, Campo de Trigo – Uma Confrontação. New York EUA,1982. 

Fonte: www.agnesdenesstudio.com/img/works7/works7.jpg 

 

 

Em São Paulo um projeto chamado Ritos Baldios organizado por um conjunto 

de artistas como Hugo Fortes e Lynn Carone e realizado em 2012 fez, da possibilidade 

de ocupar o Espaço Subsolo do Paço das Artes, a oportunidade de pensar as ideias 

de lugar, território e espaço baldio a partir de uma exposição com trabalhos em 

diversas linguagens que propunham-se a explorar amplidão e vazio, promovendo um 

diálogo entre as obras em si e uma interação especial do público com o lugar. De 

acordo com Lynn, a inspiração veio da ocupação Mitos Vadios, realizada por Helio 

Oiticica num estacionamento vazio. 
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Para a pesquisadora e professora da FAUFBA, Paola Berenstein Jacques15, os 

mitos vadios convocam o vazio pleno de Lygia Clark. Em Elogio aos Errantes, ela 

defende as práticas da errância urbana como experiências de alteridade opostas à 

hegemonia da espetacularização das cidades, e na resenha O grande jogo do 

caminhar, indaga sobre adentrar os vazios da cidade, entendendo-os como os vazios 

plenos evocados por Lygia Clark e Oiticica: "[...] plenos de descobertas e de 

possibilidades, espaços vagabundos que se fazem e desfazem como os mitos vadios 

de Oiticica e Granato." (JACQUES, 2013).  

Os vazios da cidade também são abordados através da ideia de meio-lugar como 

alternativa ao "não lugar" proposto por Marc Augé no livro Non-lieux. Introduction à 

une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Paris, 1992. No debate Trialogue: lieu/mi-

lieu/non-lieu, (Clermont-Ferrand, 1996, publicado em Lieux Contemporains, 

Descartes&Cie, Paris, 1997), o "meio-lugar" para Paola não é um lugar preciso, nem 

tampouco um não-lugar, mas algo "entre": 

 

Entre interior e exterior, entre dentro e fora, entre privado e público, 
entre aqui e lá. Novamente o espaço do 'entre'. Entre dois. Estar 
 'entre' não quer dizer ser uma coisa ou outra, quer dizer ser 
temporariamente uma coisa e outra. Estar no meio de (en train de)... 
Em trans-formação. É não somente estar no meio ou em um meio, 
mas ser o próprio meio. (JACQUES, 2013) 

 

O terreno baldio, em francês terrain vague (e vago é temporariamente vazio), 

seria um meio-lugar, conceito próximo do lugar praticado de Michel de Certeau (2008),  

um lugar que se faz na sua prática, apropriação ou uso, pela temporalidade da 

experiência 

 

Os terrenos baldios (terrain vague) são sempre no meio, eles são em 
suspensão, em um estado provisório, intermediário, inacabado. Eles 
poderiam ser considerados como não-lugares segundo Marc Augé: 
'Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um 
espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como 

                                                           

15 Paola é docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) e também no PPGAV. 
Foi nessa condição que a conheci em 2011, na disciplina Estética Urbana, ministrada com a participação dos 
professores pesquisadores  Washington Drummond, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e Fabiana Dultra 
(Escola de Dança - UFBA).   
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relacional, nem como histórico definirá um não-lugar'. Mas a 
temporalidade escapa dessas categorias herméticas. Ainda segundo 
Augé: 'A possibilidade do não-lugar não está ausente de todo e 
qualquer lugar'. A possibilidade do lugar seria então também presente 
no não-lugar. E seria exatamente nessas passagens que a ideia do 
meio-lugar teria seu papel. O terreno é baldio, mas no momento que 
decidimos fazer um piquenique ali ele se torna menos baldio e a 
passagem se faz. (JACQUES, 2013). 

 

No seu Elogio aos Errantes Paola evita falar das práticas de errância mais 

recentes por considerá-las menos relevantes que aquelas analisadas - flanâncias, 

deambulações e derivas16 - momentos de emergência extremamente influentes. 

Dentre estas práticas recentes há as errâncias que se dão num contexto virtual: 

 

Alguns artistas errantes de hoje ainda continuam seguindo de forma 
explícita as pistas deixadas pelos errantes aqui citados, outros 
acreditam na possibilidade de uma errância virtual e, outros, por mais 
inapropriado que isto nos pareça, realizam errâncias performáticas já 
espetacularizadas, muitas vezes por puro modismo. (JACQUES, 
2013) 

 

Em que medida também pode ser potente e crítico o trabalho destes artistas que 

acreditam na possibilidade de errâncias virtuais e que experimentam nas mídias 

locativas, num contexto expandido, as novas relações que emergem a partir delas 

com a cidade, o corpo, os lugares, o tempo?   

Inicio por artistas que pude conhecer e cujo trabalho pude também vivenciar: 

Lucas Bambozzi com sua videoinstalação Pêndulo, Karla Brunet com Geografias do 

Mar,  Sarah Shamash com o projeto (dis)location, e André Lemos com Survivall. 

Lucas Bambozzi é um artista multimídia e curador que vive em São Paulo e 

produz numa variedade de formatos (instalações, vídeos, curtas, projetos interativos, 

                                                           

16 Essas práticas são analisadas em três momentos: flanâncias, deambulações e derivas. O primeiro momento se 
dá de meados e final do século XIX até o  início do século XX, e criticava a primeira modernização das cidades. 
Trata-se da investigação do espaço urbano pelo flâneur uma  figura de Baudelaire analisada por Walter Benjamin. 
O segundo ocorre dos anos 1910 aos 30 e foi parte das vanguardas modernas, mas sem deixar de criticar também 
algumas de suas ideias urbanísticas, e "corresponde às ações dos dadaístas e surrealistas, às excursões urbanas 
por lugares banais, às deambulações aleatórias organizadas por Aragon, Breton, Picabia e Tzara, entre outros". 
O terceiro se dá dos anos 1950-70, envolvendo críticas radicais tanto dos pressupostos básicos destas ideias 
quanto da sua vulgarização no pós-guerra, o modernismo. Corresponde aos situacionistas, que desenvolveram as 
noções de deriva urbana, uma errância voluntária pelas ruas, principalmente nos textos e ações de Debord, 
Vaneiguem, Jorn ou Constant. 
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etc.) e mídias, experimentando do cinema tradicional à robótica. No final de 2011, por 

ocasião do Networked Hack Lab integrando o programa Vivo Lab, pude participar de 

uma oficina ministrada por ele no MAM BA, Contextos Específicos: da mobilidade e 

da representação visual. A partir de uma reflexão inicial sobre como a percepção das 

coisas do mundo foi reconfigurada com a visualidade popularizada pelo Google Maps 

através de imagens captadas por satélite e sobre as possíveis consequências 

políticas, econômicas e militares da produção e controle praticamente exclusivos 

destas informações na internet, a proposta foi produzir imagens aéreas com práticas 

de baixa tecnologia do tipo DIY (Do It Yourself, ou "faça você mesmo", preceito do 

movimento punk da década de 1970), criando mapeamentos alternativos com a 

utilização de câmeras domésticas compactas convencionais, sucata e balões de hélio. 

 

 
Fig.39,40 - Oficina com Lucas Bambozzi. Salvador, 2011. 

Contextos Específicos: da mobilidade e da representação visual. Salvador Networked Hack Lab . Vivo 
Lab. MAM BA. Fonte: Acervo da artista. 

 

As imagens produzidas no MAM e na oficina anterior do Networked Hack Lab 

em Cachoeira foram incorporadas à videoinstalação Pêndulo, de Lucas Bambozzi que 

estava em montagem. Apresentada pela primeira vez em 2005 no Centro Cultural 

Banco do Brasil de São Paulo e em 2011 no Laboratório de Arte Alameda, na Cidade 

do México, é um objeto pendular originalmente suspenso pelos 23 m dos andares do 

CCBB projetando as imagens locais de modo que elas oscilam simbolicamente em 

interação com os ruídos e com a presença de pessoas captados no ambiente e 

reelaborados digitalmente.  
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Ter participado do processo de captação das imagens locais em Salvador foi 

especial por diversos motivos, como o diálogo entre processos 

educativos/colaborativos e autorais, ou a baixa tecnologia produzindo poeticamente o 

que estaria, pelos interesses políticos e militares envolvidos, sob o controle apenas 

de grandes corporações.   

 

 

Fig.41 - Lucas Bambozzi, Pêndulo. São Paulo, 2005. 
Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB. Fonte: Portfólio - Lucas Bambozzi. Disponível em: 

http://pt.slideshare.net/lucasbambozzi/portfolio-2015-lucas-bambozzi-pdf 

 

Mas há também um motivo pessoal: esse trabalho inspira-se no Pêndulo de 

Foucault, montado em Paris em 1851 para demonstrar a rotação terrestre, 

experimento central para os estudiosos do Princípio de Mach, por sua vez um princípio 

controverso que era a pedra angular dos estudos de meu pai17. Na adolescência ele 

me falou desse princípio (e do pêndulo de Foucault) pela primeira vez: foram essas 

conversas e a série Cosmos de Carl Sagan que me motivaram para a primeira 

formação em Física. 

                                                           

17 "Fernando era, como ele próprio dizia, um relativista de carteirinha. Referia-se à Teoria da Relatividade Geral, 
da qual era profundo conhecedor, com sólido e amplo domínio da geometria diferencial. Mas a realização da 
axiomática de Mach, retirando do sistema inercial de Newton seu caráter absoluto, foi algo que sempre o perseguiu. 
Foi assim que tomou conhecimento dos trabalhos de André Assis, físico da Unicamp, o qual implementava a 
interação universal de Mach com ajuda de uma gravitação modificada, baseada numa lei de força weberiana. 
Fernando tomou de forma séria e crítica a proposta de Assis, mostrando, em um artigo publicado na Foundations 
of Physics, que, em sua forma original, a força gravitacional weberiana não conseguia explicar simultaneamente a 
precessão do periélio de Mercúrio e a deflexão da luz pelo sol. Mais tarde, em sua dissertação de mestrado, sua 
filha Rosa Bunchaft mostrou que tampouco era bem descrito o desvio gravitacional para o vermelho em 
experimentos de tipo Pound-Rebka." (OLIVAL FREIRE JÚNIOR; SAULO CARNEIRO, 2013) 
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A artista, pesquisadora, professora Karla Brunet, do Instituto de Humanidades, 

Artes e Ciências Professor Milton Santos da Universidade Federal da Bahia 

(IHAC/UFBA), realiza junto ao grupo ECOARTE pesquisas numa interação entre arte, 

ciência e tecnologia e em especial, mapeamentos. Seu projeto Geografias do Mar é 

uma cartografia artística do mar no entorno de Salvador e busca privilegiar dados 

subjetivos e simbólicos: como o mar é visto e sentido, sua força e impacto na vida dos 

moradores, e foi exposto por videoinstalações, instalações interativas e vídeo mapping 

no VIVO Arte MOV de 2010 em Salvador. Por ocasião do curso em  Formação em 

Audiovisual Contemporâneo e Mídias Locativas, em 2012 tive a oportunidade de 

conhecer melhor esse e outros seus trabalhos. 

 

 
 

Fig.42 - Karla Brunet e grupo ECOARTE, Geografias do Mar. Salvador, 2010. 
VIVO Arte MOV, MAM BA. Fonte: ECOARTE. Disponível em: 
http://ecoarte.info/ecoarte/2013/01/geografias-do-mar-ilhas/ 

 

Também nesse evento entrei em contato com o projeto (dis)location, 

desenvolvido pela artista canadense Sarah Shamash em Salvador durante residência 

realizada aqui.  É um documentário que se relaciona com a realidade local através de 

relatos orais sobre a cidade, colhidos em cinco bairros distintos e de modo que, na 

versão para celulares com GPS, a narrativa do filme pode ser assistida ao transitar 

por determinados pontos do município. 

Por fim nesse evento havia projetos do artista, pesquisador e professor da 

Universidade Federal da Bahia André Lemos, que tem produzido diversos projetos em 

arte eletrônica, dentre estes, escritas com GPS (GPS drawing) em diversas cidades 

do mundo. Algumas são escritas aleatórias, como no projeto Ciberflânerie, inspirado 

na arte da deriva e psicogeografias; outras escritas são palavras que traduzem 
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questões centrais para a compreensão da cidade, como Identité, realizado em 2008 

escrevendo de bicicleta em Montreal, ou Survivall, escrita também em 2008 de carro 

em Edmonton, onde o tema é central no imaginário por causa das temperaturas 

extremas do inverno.  

Outros artistas que cabe destacar além destes são o antigo coletivo Re:Combo 

e a artista, curadora e teórica Gisele Beiguelman. Re:Combo surgiu em 2002 em 

Recife inicialmente como um grupo de músicos, artistas plásticos, designers, 

programadores, DJs e profissionais de vídeo e se caracterizou por um pioneirismo em 

diversas questões envolvendo colaboração, reciclagem artística e remix pela 

produção conjunta de músicas, vídeos e instalações. Quando estas questões 

envolvendo seus princípios e objetivos se massificaram, o coletivo preferiu se 

dissolver. Em Constelações mensagens de textos enviadas para um dado número 

eram apresentadas na forma de estrelas se agrupando como constelações. Quando 

acessadas via bluetooth seus conteúdos eram então revelados. 

Gisele Beiguelman é artista e professora da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), curadora e autora de diversos 

livros e artigos. Tem trabalhos em arte digital e mídias móveis, dentre os quais 

Poétrica, que é uma série de poemas visuais compostos em fontes não-fonéticas 

(dings e fontes de sistema) e uma teleintervenção urbana em situações de trânsito 

contínuo feita via web e SMS com  textos enviados pelo público e também convertidos 

naquelas fontes, veiculada em três painéis eletrônicos localizados nas proximidades 

do espaço expositivo, a Galeria Vermelho em São Paulo . 

Penso que não cabe aqui desenvolver em todos os seus termos os aspectos 

teóricos envolvidos no uso artístico de mídias locativas, por diversos motivos, dentre 

os quais o fato de que não é o tema da dissertação nem exatamente minha linha de 

trabalho, e o uso que fiz delas foi muito pontual e do ponto de vista tecnológico, tosco. 

O leitor interessado poderá acessar muita informação a partir de textos de Lúcia 

Santaella, André Lemos e Lucas Bambozzi, onde encontrará a noção de computação 

pervasiva ou ubíqua (a que pode estar em todo lugar), sensível ao contexto, a 

definição de mídias locativas e sua classificação, bem como o modo pelo qual 

localização e mobilidade informacional redimensionam o que antes se entendia por 
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lugares, não-lugares, entre-lugares e espaço numa outra complexidade de dimensões 

que passam a compor o território informacional.   

Encontrará terminologias diversas para definir as mesclas entre o físico e virtual 

como "espaços híbridos", "espaços informacionais" ou "espaços intersticiais". Os 

paralelos entre o espaço fisicamente localizável e o espaço informacional imaterial e 

abstrato ou ciberespaço, bem como os paralelos entre o corpo virtual e o corpo físico, 

biológico "com todo o seu aparato motor, perceptivo e cognitivo", conectado, plugado. 

Reflexões sobre as consequências nas relações humanas e nas relações humanas 

com o espaço e tempo a partir da emergência e expansão inimaginável e acelerada 

da internet e de suas possibilidades, bem como as relações entre estas 

transformações e as do espaço público nas suas fronteiras fluidas com o espaço 

privado, bem como o que tudo isso pode ter a ver com a ideia da sociedade do 

espetáculo de Guy Debord. Se por um lado há prognósticos preocupantes sobre 

rastreamento, vigilância, controle e as políticas públicas e privadas envolvidas, bem 

como a atenção difusa e a domesticação de um corpo biológico cada vez mais inerte, 

por outro lado há também a esperança de que surjam novas formas de participação  

e "condições sociais inesperadas, que prometem reconfigurar nossas experiências e 

entendimento do espaço e da cultura ao devolver à vida urbana uma vibração que se 

pensava estar perdida." (SANTAELLA, 2008, p.130) 

O que me interessa especialmente são certas implicações políticas na arte que 

faz uso de mediação tecnológica pois há uma diversidade de posicionamentos sutis 

ou explícitos envolvidos nas obras de arte que lidam com mídias locativas (e claro, 

qualquer tecnologia): alguns otimistas (como os que propõe cartografias colaborativas 

com produção de imagens locais e/ou vinculadas a questões locais e sociais 

envolvendo a memória e os anseios de futuro do local), outros cautelosos, críticos, 

anárquicos, irônicos, hackers, etc.. Para André Lemos,  "Só uma apropriação crítica, 

tática (CERTEAU, 1984), ao mesmo tempo política, social e estética, poderá evitar a 

instrumentalização comercial e policial das mídias locativas que manteriam o usuário 

na posição de simples receptor massivo." (LEMOS, 2009, p.105). Para Lúcia 

Santaella,  

 

[...] os projetos em mídias locativas mais instigantes têm sido aqueles 
que se realizam no território da arte, apresentando propostas estéticas 
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que despertam nossas reflexões. Mais uma vez, isso só vem confirmar 
a hipótese que, há algum tempo, tem guiado meu pensamento de que 
a arte é a esfera que toma a dianteira da criação cultural, fazendo 
emergir complexidades que, sem a arte, não teríamos condições de 
enxergar. É no trabalho dos artistas que os enigmas humanos são 
decifrados pela sensibilidade. (SANTAELLA, 2008, p.133) 

 

Santaella situa a arte com mídias locativas numa linha genealógica que se inicia 

no final dos anos 60 da arte envolvendo o lugar da Land Art e da arte de sítio 

específico, bem como no envolvimento dos participantes dos happenings, e claro, no 

ativismo dos situacionistas, na sua psicogeografia e na prática da deriva. Para ela as 

mídias locativas revigoram a psicogeografia, que ressurgiu e se diversificou nos anos 

1980 e 1990, através de ativismos estéticos recentes.  

E é justamente por causa deste legado que a vincula a um certo ativismo, que a 

arte com mídias locativas envolve o que ela denomina "O fogo cruzado das 

controvérsias políticas". Esse é o ponto que mais aprecio talvez por que, embora eu 

não seja ainda abertamente ativista ou militante, herdei uma desconfiança sobre tudo 

que se dá em nome da ordem e do progresso e envolve governos, grandes interesses 

econômicos e militares. Assim do texto de Santaella vou listar as críticas mais 

importantes  que são feitas ao uso artístico das mídias locativas.  

A primeira é que os artistas deveriam sempre explicitar que seus trabalhos se 

fundamentam na apropriação de instrumentos de vigilância e controle, uma tecnologia 

controlada pela defesa militar norte-americana. A segunda, a de que os projetos de 

mídias locativas  acabam promovendo o ressurgimento do sonho de onisciência, de 

um novo cartesianismo e hiper-racionalismo de natureza imperial. Enfim a terceira é 

que, sob o pretexto de seus projetos serem de natureza transdisciplinar, alguns 

artistas acabam se enredando numa rede de apoio que envolve o financiamento de 

grandes corporações obviamente interessadas no capital criativo dos artistas para o 

desenvolvimento de ideias que acabam sendo apropriadas para o desenvolvimento 

de aplicativos. 

Mas assim como cabem a desconfiança nos modismos que levam à técnica pela 

técnica e a crítica do uso meramente utilitarista e imediatista dos meios tecnológicos 

na arte, há trabalhos, como os que seguem, que conseguem criar uma intersecção da 
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tecnologia com a criatividade, trazer novas reflexões e explorar o complexo potencial 

expressivo e crítico de certas imagens geradas através de mídias locativas. 

Contemplado com menção honrosa na XI Bienal do Recôncavo, Prótese, da 

minha colega de mestrado Mayra Lins, é uma animação realizada a partir de imagens 

do Google Earth que mostram algumas das áreas verdes remanescentes de Mata 

Atlântica de Salvador com grandes regiões desmatadas pela especulação imobiliária. 

A partir das imagens originais, reais, a artista recompõe digitalmente a paisagem 

utilizando softwares específicos: as próteses da arte tecnológica não podem 

infelizmente restituir o que foi mutilado a esse corpo que habitamos, mas permitem 

gerar, pela confrontação com o que está perdido, um outro circuito de visibilidade que 

poderia inclusive transcender o do tradicional cubo branco e se aproximar de um certo 

midiativismo que utiliza como meio a internet e as redes sociais. 

Set  to discovereable é um projeto do coletivo LOCA do Reino Unido premiado 

com menção honrosa no Prix Ars Electronica 2008 e consiste em monitorar, 

interceptar e intervir no espaço físico com stickers e no espaço informacional com 

mensagens como "We are currently experiencing difficulties monitoring your position: 

please wave your network device in the air" ou "You walked past a flower shop and 

spent 30 minutes in the park, are you in love?", direcionadas a usuários de redes 

móveis monitorados, que de forma irônica ou poética alertam a comunidade do quanto 

as novas tecnologias tornam sua privacidade vulnerável.  

Crossroads (what to do) é uma instalação do artista Garvin Nolte composta por 

25 aparelhos de GPS que dão instruções simultaneamente. O resultado é irônico, 

delirante  e angustiante. Para o autor, a videoinstalação também sugere como as 

interferências externas influenciam nas escolhas de cada um.  

 

 
Fig.43 - Garvin Nolte, Crossroads (what to do). Berlim, Alemanha, 2010. 

Fonte: https://vimeo.com/garvin 
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Em Backward Rain Forecast (2009) Claude Closky gera um curto-circuito visual 

embaralhando as etiquetas geográficas (geotags)  do Google Maps com a estética 

dos serviços de previsão do tempo para criar uma imagem surreal, a de uma chuva 

pingando invertida no mundo, embaralhando assim a orientação convencional (uma 

convenção que não é nada neutra) norte para cima, sul para baixo. 

 

 
 

Fig.44 - Claude Closky, Backward Rain Forecast. 2009. 
Fonte: www.closky.info/?p=2904 

 

Painting for Satellites é um projeto de Molly Dilworth, que pinta no mundo físico 

murais gigantes em telhados de modo a criar trabalhos de arte no mundo virtual.  No 

projeto Postcards from Google Earth Bridges o artista e programador Clement Valla 

usa algoritmos para produzir resultados absurdos. 

 

 

 
Fig.45 - Clement Valla, Postcards from Google Earth Bridges. 2010.Fonte: http://clementvalla.com/wp-

content/uploads/2013/09/deception_pass-800x471.jpg 
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No seu projeto The Street View Patchwork, Julien Levesque cria panoramas 

fictícios que são coerentes com imagens do Google Street View, mas resultam da 

combinação de fragmentos de paisagem que correspondem a lugares e momentos 

distintos.  

 

 

 
Fig.46 - Julien Levesque, The Street View Patchwork. 2009. 

Fonte: www.julienlevesque.net/street-views-patchwork/index-en.html 
 

O Degree Confluence Project tem a pretensão de realizar um mapeamento 

matemático e preciso a partir de lugares específicos (pontos de encontro entre 

meridianos e paralelos), com o envolvimento de usuários como colaboradores 

produtores de imagens. O projeto Descontínua Paisagem de Fernando Velazquez, 

contemplado com o prêmio Artes Locativas, criado pelo arte.mov em 2008, se 

reapropria de imagens deste projeto, embaralhando de forma aleatória o mapeamento 

cartesiano do olhar alheio em quatro projeções que formam uma paisagem imaginaria, 

descontínua. 

No seu projeto 9 Olhos, que se refere às 9 câmeras dos carros do Google, Jon 

Rafman encontra imagens intrigantes e perturbadoras. Para o artista a suposta 

neutralidade de um olhar automatizado, mecânico, robótico acaba se revelando uma 

representação privilegiada por certa espontaneidade que possivelmente não 

corresponde à do olhar contaminado de um humano.  
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Fig.47 - Jon Rafman, The Nine Eyes of Google Street View. 2009. 
Fonte: The Telegraph. Disponível em: www.telegraph.co.uk/technology/picture-galleries/9096610/The-

Nine-Eyes-of-Google-Street-View-a-photo-project-by-Jon-Rafman.html 

 

No projeto Street With A View os artistas Robin Hewlett e Ben Kinsley fazem o 

caminho oposto, subvertendo a neutralidade do Google Street View com cenas 

ficcionais e inusitadas que foram planejadas, organizadas, montadas e encenadas nas 

ruas de Pittsburgh (contando para tanto com a colaboração do Google). 

Também no sentido de perturbar a neutralidade, o artista Aram Bartholl criou o 

projeto 15 segundos de fama, que mostra suas "selfies" produzidas através do Google 

Street View. De acordo com o artista, o projeto se iniciou na manhã de 13 de outubro 

de 2010 quando ele estava como de costume tomando café e ao avistar carro do 

Google Street View, num impulso deixou cair a colher, se atirou porta afora e correu 

atrás dele. 

 

 
 

Fig.48 - Robin Hewlett e Ben Kinsley, Street With A View. 2008. 
Fonte: http://benkinsley.com/street-with-a-view/ 
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Outro projeto muito interessante do artista é a instalação Map 

(http://datenform.de/mapeng.html) em que ele fisicaliza o mundo virtual no mundo 

físico intervindo neste com grandes etiquetas geográficas (geotags). 

 

 

 
Fig.49 - Aram Bartholl, Map. 2009. 

Fonte: POS - Pietmondriaan.com Online Studios, Residency Program. Disponível em: 
http://pietmondriaan.com/2009/10/26/aram-bartholl/ 

 

Lucas Bambozzi lembra muito apropriadamente como, mesmo antes do advento 

do ciberespaço, alguns artistas realizam intervenções em que a informação imaterial 

encontra a fisicalidade do espaço  de forma tão potente e política como a arquitetura 

construída: exemplos são as frases de Bárbara Kruger e de Jenny Holzer se 

apropriando da estética midiática dos anos 90 para embrulhar  grandes fachadas,  as 

projeções em grande escala de Krzysztof Wodiczko e os projetos de vídeo de Dan 

Grahan relacionados à arquitetura. Assim, estes artistas são um exemplo de que as 

mídias na arte contemporânea podem implicar não apenas num redimensionamento 

do conceito de lugar, mas por consequência, da ideia de site-specific, onde o "site" é 

um espaço onde possibilidades imateriais se estruturam em espaços efetivos. Num 

projeto como o supracitado de Velasquez, por exemplo, a obra se relaciona com um 

contexto específico que é "o contexto da web, a ânsia de mapeamento progressivo do 

planeta, e não menos interessante, se relaciona também com a disposição e 

mobilidade dos tantos indivíduos que colaboram com o projeto remotamente". 

(BAMBOZZI, 2009) 

Nesse sentido simpatizo muito com o espírito das ideias, valores e práticas que 

perpassa estes últimos projetos com mídias locativas por que neles o uso da 

tecnologia não se dá pela via do modismo, da instrumentalização, do voluntarismo ou 
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utilitarismo ingênuo. Os artistas desenvolvem táticas mordazes, irônicas, de um 

experimentalismo quase hacker, baseados numa relação conflituosa, que é curiosa 

mas crítica e reflete o desconforto do artista num espaço submerso por uma profusão 

inimaginável de informações e imagens como texto, fotografias, vídeos, dados, 

elementos físicos e objetos.  

Se por um lado ativismos propositivos mais explícitos explorando o potencial de 

agenciamento coletivo das mídias calcados em ideais otimistas de participação e 

memorialismo arriscam-se a negar ou reduzir conflitos e dissensos, por outro lado me 

parece que estes últimos trabalhos apresentados dizem que é possível operar desvios 

e deslocamentos de modo a subverter, problematizar ou ironizar a natureza cartesiana 

e a vocação de vigilância e controle intrínseca a todas as mídias, no campo do poético 

e da imaginação. 

 

O INACABADO 

A Noiva da Rua Chile e outras noivas da cidade 

 

Quando Flavio Marzadro, artista, sociólogo e curador italiano radicado em Salvador 

me convidou no início de 2012 para participar da exposição coletiva Humanos Direitos, 

objetividades e subjetividades pela experiência estética, no Museu Geológico da 

Bahia (texto curatorial e cartaz no Anexo A), propus um conjunto de três estandartes 

em homenagem à Mulher de Roxo,que traz à tona direitos que envolvem gênero, 

cidade, o estigma da loucura, da prostituição, da mendicância e de estar nas ruas. 

A proposta curatorial para os artistas era que trouxessem ou produzissem obras 

relacionadas a uma perspectiva íntima destes direitos, aqueles que passam pela 

subjetividade do artista, e nesse sentido, as questões que mais reverberam na sua 

fragilidade e experiência pessoal. Me interessava na Mulher de Roxo como nela se 

tornou impossível desentranhar realidade e ficção: a história pessoal feminina da 

noiva abandonada que saindo de um espaço de intim idade, do privado, do doméstico, 

vai para as ruas e se confunde com a história mesma da cidade, refletindo seus 

processos de transformação.  
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Fig.50 - Rosa Bunchaft, Estandartes para a Mulher de Roxo. Salvador, 2012. 
Monotipia sobre feltro. Exposição Humanos Direitos. Museu Geológico da Bahia. 

Foto: Flávio Marzadro. Fonte: Acervo da artista. 

 

Ainda que possivelmente seus atos fossem inconscientes, me parecia 

maravilhoso que nossa personagem tenha escapado de alguma tragédia pessoal e 

que tenha de algum modo reconstruído sua dignidade nas ruas como performance 

viva de rainha, freira, noivinha. Quando Salvador progressivamente opta por 

abandonar este velho centro que outrora foi um lugar de convivência, de boemia, de 

glamour, a Mulher de Roxo acaba desaparecendo, adoecendo e morrendo. Me parece 

que sua presença, fora do contexto daquela vida que fluía nos antigos centros das 

cidades, talvez não fosse possível: seria impensável imaginá-la hoje no ambiente de 

higienização social dos novos shoppings centers da cidade. 

Ouvi pela primeira vez a história da Mulher de Roxo em 2008 numa disciplina de 

cenografia ministrada pelo professor, cenógrafo e dramaturgo Deolindo Checcucci, 

através do seu roteiro para uma peça homônima que ele encenaria em 2012. Diversos 

intelectuais, boêmios, artistas, músicos, enfim, cronistas da nossa cidade, (Glauber 

Rocha, meu então vizinho Messias Santiago, Márcia Ganem, Graça Ramos, Carlos 

Bastos, Nair de Carvalho, dentre outros), criaram obras inspiradas por essa 

personagem. É através destas referências poéticas e das imagens jornalísticas que 

passei a representar essa noivinha ao longo do curso de graduação, nas disciplinas 

práticas como as de pintura e gravura.  

Acredito que há algo da Mulher de Roxo na Noiva da Performance Projeções 

sobre o Inacabado, mas há outras noivas também, e tive acesso a elas através da 
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encenadora e performer chilena Paulina Dagnino Ojeda, que conheci assistindo aulas 

da disciplina de Arte Urbana em 2010. Nossas noivas se encontraram por que um dos 

temas do curso era gênero e cidade e falei em sala sobre a Mulher de Roxo como 

essa solitária noiva da cidade. Paulina à época era doutoranda em Artes Cênicas da 

UFBA e minha colega na disciplina. Havia entre nós uma empatia e uma afinidade que 

mais tarde se transformariam numa amizade, e alguns interesses em comum: a 

questão do lugar era comum por que se por um lado eu tinha uma performance num 

terreno baldio, ela tinha um histórico de trabalhos como encenadora em lugares como 

estacionamentos e coberturas de edifícios, ambas estávamos pensando questões 

envolvendo gênero e cidade e ambas tínhamos experimentado a performance como 

percurso. Ela estava montando uma encenação com noivas, o Orixás Center em 

Cena, e me convidou para fazer parte da equipe técnica. Assim, durante o final de 

2010 estive mergulhada nesse universo de noivas na cidade: havia a noiva do buzu e 

a noiva do vento. A performance Projeções sobre o Inacabado foi influenciada pelos 

trabalhos e histórias sobre a Mulher de Roxo e por essas outras noivas também, mas 

para a sua concepção mais acontecimentos foram determinantes e nas próximas 

seções desenvolvo uma reflexão sobre o processo criativo e outras questões 

envolvidas. 

 

Sobre a performance Projeções sobre o Inacabado, de Rosa Bunchaft. 18 

 

Que paisagem os artistas vislumbram em Salvador e como afeta sua obra? Qual 

o estado mental e emocional de quem, após vivenciar o efeito de décadas de planos 

de desenvolvimento urbano impostos em nome de uma pretensa modernidade, vê 

arruinar-se, simultaneamente, tanto o novo metrô inacabado, quanto o velho centro, 

ambos condenados ao mesmo tipo de esquecimento e obsolescência? Minha cidade 

vivia um boom imobiliário semelhante ao ocorrido em outras capitais do país, com 

                                                           

18 Publicação do Projeto Lastro – Intercâmbios Livres em Artes: Encontros de arte e crítica. 
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agravantes19. Por toda parte uma construção era erigida num ritmo frenético e um 

casarão era concomitantemente demolido. Havia um processo desordenado de 

crescimento se dando de uma forma um tanto predatória, em prejuízo do velho centro 

e dos antigos espaços de convivência, acirrando a exclusão social e os modos de vida 

fundamentados no carro, no consumo, no shopping, na segregação espacial, e no 

medo.  

Descrever o processo que levou à construção do trabalho Projeções sobre o 

Inacabado é difícil. Ele foi muito influenciado por essa situação, mas também pelo fato 

de eu estar vivendo uma separação após um longo casamento do qual saíra com três 

filhos, um deles de poucos meses. De algum modo, os sinais de mudança na cidade 

me afetavam intensamente e eu traçava um paralelo entre construção, desconstrução, 

ruína, vazio e abandono no Amor e na Cidade.  

Foi assim que um dia olhei para as enormes telas de fachada que cobrem 

andaimes e edifícios em construção e passaram a fazer parte da paisagem urbana, e 

passei a ver noivas por toda parte, em estado de suspensão, noivas do inacabado, ao 

vento, na cidade, da cidade, misteriosas, aguardando sabe-se lá o quê, talvez um 

futuro incerto. Os véus, novos, gastos, soltos, amarrados, rasgados, alvos, ou 

acinzentados... cada um, na sua distinta configuração, ajudava a conferir um estranho 

aspecto à cidade, e senti um desejo de trabalhar aquela matéria e personificar aquelas 

noivas da cidade, retirando-as de sua condição eterna de imobilidade. 

Da minha janela da frente eu via o Farol da Barra que ilumina as águas e tudo 

que passa. À noite chamava particularmente atenção uma loja de roupas de noivas 

também muito iluminada: apesar dos vestidos de bom gosto, ou talvez até por causa 

disso, lembrava uma pintura de Hopper, um tanto soturna. Por outro lado da janela 

dos fundos eu via um prédio abandonado, e no começo não parecia uma visão 

agradável, mas aos poucos fui também criando uma relação com estas ruínas de uma 

memória naufragada. Eu via da minha janela, ainda os restos de tinta nas paredes, 

tinta rosa, verde, e devido à umidade, trepadeiras e plantas daninhas. Todos os dias, 

enquanto eu realizava alguma tarefa doméstica na lavanderia (tenho 4 gatos que se 

                                                           

19  A situação em Salvador foi agravada pela aprovação muito polêmica, de um Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU) que alterou o gabarito dos imóveis que poderiam ser construídos na orla da cidade, permitindo o 
aumento da altura das edificações. 
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revezam para que eu esteja muitas vezes por dia lá), olhava e descobria um pequeno 

detalhe novo. Um banheiro, um resto de azulejo, a escada... Parecia que os 

moradores haviam abandonado repentinamente suas vidas. Nasci em Napoli, uma 

cidade que viu surgir e desaparecer diversas civilizações sucessivas, cada qual 

deixando vestígios e ruínas, uma cidade que convive com terremotos, com um vulcão, 

e com a possibilidade da destruição de vidas e edificações. Assim, olhar para aquele 

prédio que parecia subitamente abandonado me lembrava um pouco a impressão 

profunda que tive quando conheci ainda menina a cidade de Pompéia ao ver os 

moldes petrificados dos corpos no último instante da agonia, o cão retorcendo-se, a 

mãe tentando proteger o filho, o casal enlaçado no último abraço, e pior, o terror que 

sentira ao ouvir a resposta de meu pai ateu, marxista e materialista, à pergunta que 

eu havia lhe feito sobre a possibilidade de restar algum pensamento ou sonho daquele 

leito de morte.  

Então, destes pensamentos sobre as construções e destruições da vida, e as 

diferenças entre o inacabado e o inexorável, comecei a sentir o desejo de produzir 

uma imagem. A princípio não havia pressa, mas quando comecei a desmamar meu 

caçula, imaginei que este trabalho seria uma fotografia: eu, numa cadeira naquela 

ruína, amamentando meu filho. Minha reconstrução. 

Comecei a planejar, a fazer contato com uma amiga fotógrafa e estava pensando 

em quando e como materializar essa imagem que por enquanto só existia no meu 

pensamento. Um dia, ao abrir a janela pela manhã, vi algo inesperado acontecendo: 

o prédio estava sendo demolido, e com ele, a minha fotografia. Imagem e referente 

eram uma só coisa agora, ambos se tornando escombros. A minha fotografia... 

Comecei a observar todo o processo, a princípio muito contrariada, e depois 

fascinada: as máquinas, as vozes dos operários...  

Não era minha imagem, mas era um espetáculo, sem dúvida, era outra imagem 

e eu apenas não era mais o sujeito. Reconhecer isso parecia ver certas questões sob 

outro ângulo. A vida se impõe às nossas projeções, pensei, a vida é mais veloz, mais 

decidida do que o tempo do pensamento e desejo na arte. Havia um operário que 

comandava a operação, e toda a movimentação parecia uma dança, uma tourada, o 

homem se postava corajosamente à frente e a máquina avançava. Num impulso, quis 

registrar aquilo. Minha imagem que era demolida num balé entre homem e máquina, 
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uma máquina outra que não era de fotografar, era de destruir. Peguei uma câmera 

digital comum, com um pequeno tripé, observei um pouco, e deixei gravando. Fiz isso 

no primeiro dia. No segundo dia, pela manhã, voltei a registrar a estranha dança. 

E então, aconteceu e nada poderia impedir que acontecesse. Um movimento 

mal calculado, quem sabe a trepidação e o peso das máquinas. Um acidente. A laje 

desaba, e com ela o operário se precipita num abismo, junto com os escombros, 

caindo de uma altura de alguns andares. As máquinas ainda se moveram por alguns 

segundos, como que num espasmo involuntário, e depois pararam. Ouvi algo que 

parecia um grito. Um operário correu, tentando chegar até o companheiro, mas não 

havia muito o que fazer, pois tudo que ainda restava da estrutura ameaçava desabar. 

Ao longo do restante do dia a espera, longa demais. Quando o resgate conseguiu 

alcançar o operário, pouco pôde ser feito, pois ele não resistiu por muito mais tempo.  

Mais uma vida havia sucumbido às brutalidades que convivem com tudo que é 

vida, caos, tudo que é grande e belo nas cidades, e isto provavelmente teria ocorrido 

sem nenhuma testemunha, mas estava no meu cartão de memória, no meu laptop. 

Que responsabilidade! Eu tinha registrado tudo da minha janela indiscreta, e o que 

era para ser imagem-poesia estava impregnado de realidade, era agora outra coisa, 

se transformara num registro documental, numa peça processual, num elemento 

pericial que precisava ser encaminhado a alguém em benefício da apuração das 

responsabilidades.  

Como fazer isto? Me pareceu que tendo em vista o direito de sigilo da fonte, a 

forma mais simples seria entregar à mídia. Descartei o repórter do programa 

sensacionalista mais famoso da cidade, e acabei entregando as imagens para um 

repórter que me era desconhecido (não tenho TV) e que me garantiu que elas seriam 

usadas numa crítica dura à falta de segurança dos operários da construção civil, e 

num questionamento sobre o crescimento desordenado da cidade. Pensei que assim 

as imagens seriam divulgadas num contexto que poderia favorecer a família da vítima 

na indenização pela perda. Decidi não vender as imagens, pois não me sentiria bem 

com isso embora reconhecesse não sem uma certa ironia que na minha recentíssima 

trajetória artística aquela era a primeira imagem que produzira que tinha um valor 

econômico, já que meus trabalhos até então eram efêmeros e invendáveis, sem 

qualquer compromisso com o mercado de arte. 
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O repórter cumpriu a promessa, e em todos os momentos em que a imagem foi 

divulgada havia um questionamento em relação ao crescimento caótico da cidade ou 

à insegurança dos operários da construção civil, mas o formato do programa era 

grotesco, em nada diferia dos demais que transformam sangue, morte e violência no 

tempero do almoço. 

Por um tempo, fiquei refletindo sobre tudo isso, e sobre o sentido mesmo de 

produzir imagens. Como a poesia pode confrontar o poder da imagem midiática? Eu 

me sentia pessoalmente vencida nesta questão, até que surgiu um convite para 

apresentar trabalho na II Mostra de Performance da Galeria Canizares, cujo tema era 

justamente, "O Performer e sua imagem". Neste contexto, a performance Projeções 

sobre o Inacabado era uma forma de pensar essa imagem do performer: como uma 

imagem que, produzida por mim e projetada sobre mim, busca o corpo e os terrenos 

baldios como um espaço talvez mais opaco e íntimo que o da mídia que torna a 

desgraça alheia espetáculo. 

Na partitura, uma noiva erra pela cidade com um véu que é tela de proteção de 

fachadas.  Chega num terreno baldio, e o véu que ao longo de todo o percurso se 

arrastava num movimento horizontal, é pendurado por ela do alto de um andaime, seu 

altar no meio do matagal. No véu projeta-se uma imagem: é uma demolição. Terrenos 

baldios são territórios obscuros e opacos da cidade, o que cria um ruído na imagem 

espetaculosa que se espera da noiva. A única luz a iluminá-la é a da destruição e 

caos: é uma Ophelia urbana.... 

Nessa primeira vez em que foi realizada, a performance era bastante 

experimental, quase underground. A sombra do corpo com o projetor e as imagens da 

projeção em pleno matagal renderam um vídeo com imagens interessantes, e me 

inscrevi nos Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia. Fui selecionada, e pouco 

depois também na Bienal do Recôncavo. Assim a performance se deu em quatro 

cidades: Irecê, Cachoeira e São Félix e Salvador (duas vezes, na II Mostra de 

Performance e na Mostra Esquizópolis). O que dizer depois de ter "casado" quatro 

vezes em quatro cidades em pouco mais de um ano, sempre em nome da arte 

logicamente?  

A fragilidade da noiva solitária da demolição cria um campo de forças muito vivas 

em volta. Em cada lugar os espectadores reagem de modo inesperado e intenso. 
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Alguns carregam o véu quando ele prende nas pedras, formando uma estranha 

procissão. Uma senhora, fascinada não conseguia parar de me seguir para tocar e 

carregar o véu. Meninas de Cachoeira juraram que também casariam assim, 

atravessando a ponte. Na ponte os parafusos prendiam o vestido e as pessoas 

ajudavam a soltá-lo. Um morador de rua com um torso incrível, que parecia uma 

entidade, me ajudou a desenrolar o véu. As mulheres mais velhas têm olhos tristes 

que pareciam tudo entender. Alguns homens provocavam, perguntam pelo noivo, se 

oferecem para a lua de mel. Me sinto linda, e ridícula, e velha, e feia, e linda. Subir no 

andaime é maravilhoso, queria que fossem muito mais altos, mas tenho medo de 

tropeçar no vestido e no véu. Alguns pedreiros me ensinaram que deve ser feito 

sempre por dentro para não desequilibrar tudo. Tenho sempre amigos por perto. Irecê 

não tem prédios com telas de fachada e pensaram que o véu era uma rede, e acabou 

funcionando mesmo assim, pois arrastei gente da rua para o espaço expositivo. O 

vigilante ficou comovido e quis dividir a marmita comigo. Cheguei de barco numa 

comunidade de pescadores e meu véu foi carregado como uma rede. São tantos 

micro-eventos formando uma imagem muito fluida do todo, parece impossível mesmo 

qualquer registro. 

Em todas as projeções, ninguém jamais conseguiu "ver" a morte, apenas a 

beleza da demolição. Isto deslocou a imagem para outro contexto, o do poético, mas 

ainda assim sempre foi muito penoso ter a morte projetada sobre mim, quase uma 

penitência. Ganhei um prêmio importante na Bahia, me tornei imagem para um cartaz, 

minha vida mudou muito e, paradoxalmente, passei a me sentir ainda mais perplexa 

e confusa pelas dimensões inesperadas de algo que sempre escapa ao meu 

entendimento: na sutil fronteira entre arte e vida, o trabalho se encontra de um modo 

muito incômodo com o bizarro, o desconcertante, o precário, e como se não bastasse, 

com a morte e a ruína no limite entre beleza, fascinação e espetáculo. Reafirmo a 

importância de ter compartilhado tudo isso na oficina de Renata Lucas, e sua sugestão 

de que o relato oral pode tomar o lugar da projeção é muito instigante. 
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Fig.51, 52  - Rosa Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, Salvador BA, 2012 
II Mostra de Performance da Galeria Canizares  

Registro: Flávio Marzadro, Erivan Morais. Fonte Dossiê da artista 
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Fig.53 - Rosa Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, Irecê BA, 2012 

Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia.  
Registro Tito Casal. Fonte Dossiê da artista 
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Fig.54, 55  - Rosa Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, Irecê BA, 2012 
Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia. Fonte Fundação Cultural do Estado da Bahia 
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Fig.56, 57, 58  - R.Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, São Félix e Cachoeira BA, 2012 
Bienal do Recôncavo. Registro: Mayra Lins. Fonte: Dossiê da Artista 
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Fig.59, 60  - Rosa Bunchaft, Projeções sobre o Inacabado, Salvador BA, 2013 
Mostra Esquizópolis. Salão dos Premiados. Registro: Felix Caetanno. Fonte: Dossiê da Artista 
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Outras considerações 

 

 

Fig.61 - Rosa Bunchaft, Poema-objeto Estandarte. Salvador, 2013. 
Projeto Escritas em Trânsito. Oficina de Bruna Beber.  

Fonte: Acervo da artista. 

 

A performance Projeções sobre o Inacabado foi realizada pela primeira vez para 

a II Mostra de Performance da Galeria Canizares em 2012, selecionada e premiada 

nos Salões de Artes Visuais da Bahia 2012 em Irecê, reencenada no mesmo ano em 

Cachoeira e São Félix para a X Bienal do Recôncavo e em 2013 na mostra dos 

premiados dos Salões, a exposição Esquizópolis, no MAM BA. 

A visibilidade de ser contemplada com um prêmio foi paradoxal diante da 

motivação que me levou a produzir o trabalho e por outro lado me soou como um sinal 

de que é importante para a arte, mais que produzir mais e mais imagens, também 

produzir táticas experimentais de lidar com elas num mundo já submerso em imagens 

- há sempre desvios possíveis, outros circuitos que passam pelo campo do poético. 

Tentar tomar a "minha" imagem de volta para devolvê-la ao lugar do poético, tentar 
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deslocá-la da TV para um lugar baldio, um lugar opaco, naquele momento foi uma 

operação tática, a única que encontrei para obter um certo alívio e poder seguir 

produzindo imagens. 

Acostumada a projetos que aconteciam num círculo muito restrito e pontual, 

quase underground, não imaginava que uma performance pudesse ter essa 

dimensão. Algumas pessoas desconhecidas me abordaram na rua perguntando se eu 

era "a noiva", e mesmo as manifestações das pessoas conhecidas eu sentia que eram 

sinceras, algumas até emocionadas ("Eu vi o casamento dos meus pais ali, ruindo...", 

me disse uma artista). A uma certa altura aceitei melhor que para o bem ou para o 

mal, na arte há coisas que fogem do nosso controle e ganham vida própria, 

principalmente quando se lida com imagens potentes e arquetípicas, como a da morte 

(ainda que oculta) e a da noiva. 

À parte isso, tive uma relação extremamente conflituosa com esse trabalho 

desde sua concepção por diversos motivos. Primeiro e mais importante, por que muito 

mais do que se situar na sutil fronteira entre arte e vida ele lida com um tema tabu, 

que é a difícil fronteira entre arte e morte. Devo confessar que foi um alívio emocional 

encerrar o ciclo da noiva e começar o ciclo da câmara escura (o projeto Love in Bahia). 

Aos que pediam mais da noiva, eu respondia que ela fora ao Motel.  

O segundo motivo foi a dimensão que ele tomou, inesperada. Há trabalhos 

artísticos cuja razão de ser parece desaparecer quando ultrapassam a esfera mais 

reclusa. Quando isso acontece ou causa desconforto é por que não há mais muitas 

razões continuar, e encerrar o ciclo é na maioria das vezes necessário e inevitável.  

A figura que inicia esta seção é a reprodução de um exercício de escrita poética 

realizado em 2013 no Projeto Escritas em Trânsito da Fundação Cultural do Estado, 

na oficina da jovem escritora carioca Bruna Beber, que trabalha com objetos-poema 

e intervenções e nos provocou com palavras, stickers e etiquetas tipo post-it. A minha 

palavra foi "Estandarte" e o sticker era "Urgente".20 Sobre sua forma, gosto que ela 

esteja assim, como pequeno exercício, como escrita-objeto, este post-it que é quase 

um estandarte das urgências da vida prática, reproduzida via scanner, lembrete 

                                                           

20 O texto ''Hotel Les Barthes'', no próximo capítulo (Quarto 3, Primeiro Andar) resulta de um exercício 
semelhante, na mesma oficina, onde o objeto era um interruptor elétrico. 
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urgente, numa dissertação que se inicia com tantas dúvidas "urgentes" sobre a 

memória dos processos e as possibilidades de escritas no campo das artes visuais.  

Quanto ao conteúdo, revela o desconforto que sentia. Em março havia sido 

lançado o edital dos Salões de Artes Visuais da Bahia. Não foi a primeira vez que o 

material gráfico de lançamento do evento havia sido a imagem de uma obra 

apresentada no ano anterior, premiada ou não. Meu trabalho estava sendo divulgado 

por diversas cidades do estado em folders, cartazes, internet,  banners nas cidades. 

 

 
 

Fig.62 - Material Gráfico dos Salões de Artes Visuais da Bahia. 2013. 
Fonte: Dossiê da Artista. Disponível em: www.jornalgrandebahia.com.br/wp-

content/uploads/2013/07/Salões-de-Artes-Visuais-da-Bahia-Edição-2013.jpg 

 

A oficina aconteceu em junho de 2013. Concomitantemente eu estava às 

vésperas da abertura da exposição Esquizópolis reunindo as obras premiadas nos 

Salões de Artes Visuais da Bahia 2012, que seria, no MAM BA.  

Então naquele momento eu estava dividida entre a satisfação pelo 

reconhecimento obtido e uma sensação difusa de que a reencenação da noiva, por 

diversos motivos,  passaria a fazer parte de uma situação muito distinta daquela em 

que foi criada. Aprendia como artista de uma forma muito intuitiva que se deve ter todo 

um cuidado para que certos trabalhos de contexto específico não percam sutileza 
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quando reencenados e deslocados para outro contexto, principalmente se estão 

envolvidos com novas situações que mal se deu conta de elaborar, como era o caso.  

Decidi reencenar a Noiva mesmo com tantas dúvidas, e não me arrependo por que a 

experiência foi forte, viva, mas o sentimento de que era preciso encerrar o ciclo se 

cristalizou numa decisão. 

Assim escrever sobre a noiva foi muito difícil enquanto essas decisões não foram 

tomadas, e também por causa dos elementos autobiográficos: eu realmente não sabia 

como lidar com eles na escrita e sentia muito receio de que o trabalho fosse visto com 

um olhar reducionista. Que métodos adotar para falar a partir de um lugar 

desconfortável que passa por questões da intimidade? Como evitar o confessional? 

Como decidir o que pode ou deve ser dito?  

O impasse então acabou tomando mais tempo que a própria escrita, que só 

tomou uma forma mais concisa a partir de outra oficina, a da artista Renata Lucas no 

projeto Lastro – Intercâmbios Livres em Artes: Encontros de arte e crítica, da curadora 

Beatriz Lemos. Renata Lucas é uma artista premiada e reconhecida, mas o que me 

impressionou profundamente foram seus relatos das obras, pelo modo como soube 

explorar como poucos a ideia de site-specific, desenvolvendo trabalhos engajados 

com sistemas arquitetônicos (alguns instalações temporárias de larga-escala, outros 

de uma sutileza quase invisível) de uma forma especialmente crítica, imaginativa e 

sagaz no que diz respeito à relação entre o interior e exterior da galeria ou do espaço 

expositivo e seus arredores. No final da oficina, Renata  convidou os participantes a 

falar sobre seus próprios trabalhos artísticos e este textos foram inclusos numa 

publicação do Lastro sobre o projeto. Foi este texto que reproduzi na seção anterior. 

Em Projeções sobre o Baldio a ideia de lugar se impõe: terrenos baldios (terrain 

vague)  já foram definidos como espaços intersticiais da cidade, na sua fisicalidade e 

por outro lado Lúcia Santaella define as mesclas entre o físico e virtual como "espaços 

intersticiais", inclusive. Terrenos baldios foram também pensados em termos do 

debate promovido sobre os conceitos de lugar e não-lugar promovido por Marc Augê 

e entre esses dois conceitos o de meio-lugar pareceu mais interessante por ser algo 

"entre". Relendo a citação correspondente, este "entre" não é apenas espacial, mas 

principalmente pela língua francesa, implica uma transformação, uma transitoriedade, 

uma temporalidade: "Estar entre não quer dizer ser uma coisa ou outra, quer dizer ser 
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temporariamente uma coisa e outra. Estar no meio de (en train de)... Em trans-

formação." (JACQUES, 2012) 

Em Projeções sobre o Inacabado, a dimensão temporal fica ainda muito mais 

explícita, a começar pelo próprio nome da performance, que se refere também a um 

processo de transitoriedade da imagem. "Minha" fotografia mental inicial não pôde 

acontecer, foi "demolida" como imagem na sua possibilidade material. No lugar da 

ruína, a imagem se transformou na demolição da ruína. Quando capturei 

inadvertidamente a excepcionalidade de um momento extremo, se tornou um "furo 

jornalístico": foi tomada pela função de registro com sua capacidade documental 

exacerbada até a última potência. Assim de retrato em ruína a demolição, de 

demolição a testemunho de morte, de testemunho de morte a retrato em ruína em 

demolição, a imagem cumpriu um ciclo entre realidade e ficção.  

Aceitar que ela tivesse se tornado uma "prova pericial", uma "evidência objetiva 

da verdade" não me pareceu uma questão de escolha, era um registro único e parecia 

precisar cumprir seu papel de documento da morte como ela é, a morte de um operário 

como estava acontecendo com frequência na construção civil em Salvador.  Esta 

condição a fez circular num outro lugar, um contexto específico que é o do meio 

televisivo, onde há diferentes protocolos em relação a imagens jornalísticas que 

envolvem violência e morte. Quando elas se tornam negócio, notícia repetida à 

exaustão, aos gritos ou pancadas na mesa como acontece em certos programas muito 

populares na Bahia, podem exercer enorme fascínio e impregnar, banalizar "a dor dos 

outros" no cotidiano dos espectadores. 

Se em Projeções sobre o Baldio, a questão importante é como reagir ao fluxo 

incessante de informações, aqui a questão é como reagir ao fluxo incessante de 

informações que envolvem a dor dos outros: como e quem olhamos nas imagens? É 

uma questão complexa à qual a intelectual norte-americana Susan Sontag dedicou 

seu último livro, Diante da Dor dos Outros (Regarding the Pain of Others), que reflete 

sobre a guerra e a forma como construímos imagens a partir dela: "Desde quando as 

câmeras foram inventadas, em 1839, a fotografia flertou com a morte." (SONTAG, 

2003, p.24). Por outro lado, sobre a relação com a realidade e a subjetividade do 

fotógrafo, Sontag reflete que a fotografia tem uma dupla natureza de "um registro 

objetivo e também um testemunho pessoal". (ibidem, p.15) 
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 Para André Rouillé,  

 

A secularização é precisamente este processo por meio do qual as 
obras se voltam do interior para o exterior da arte. Misturam-se o 
mundo e a arte, afrontam-se e exploram-se em novas configurações, 
sem no entanto se confundirem. Os temas, as formas, os 
procedimentos, as áreas e os modos de circulação da arte, bem como 
a figura do artista, encontram-se profundamente transformados. 
(ROUILLE, 2009, p. 389-390) 

 

Em Projeções sobre o Inacabado, a transitoriedade da imagem no confronto 

"entre" subjetividade e objetividade, realidade e ficção, arte e mundo é central, 

motivadora, desencadeadora de uma ação performativa que por sua vez se desdobra 

em outras imagens: ficções que tornam visíveis um contexto invisível, contaminando 

a experiência da imagem.  

  



109 

 

1o ANDAR. 24 H OU A CÂMARA ESCURA ARQUITETÔNICA COMO 

CINEMA ÍNTIMO 

 

 

 

 
Fig.63 - Luis Buñuel, A Bela da Tarde. 1967. 

Fonte: Frieze Magazine. Picture Piece - 02/11/2011.  
Belle de Jour. The mysteries of buzzing boxes.  

Disponível em: www.frieze.com/article/picture-piece-belle-de-jour 
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HOTEL JARDIM 

 

pizza, vinho, cebola, cerveja, muita cerveja, dendê, rabanada: 

é doce assim, não fico enfastiada. tablet e-madrugada: 

durmo, não durmo... perdoe-me, é muita coisa, calor, gemidos,  

bobagens, esboços, roteiros inacabados, muriçocas,  

filmes na geladeira,  amores sanguinários, oh, o  Mar Vermelho... 

Meu Amor: nem a juventude dos rapazes 

nem a sapiência dos eruditos, nem a finesse dos refinados 

nada vale estar descalça, despenteada, rímel um pouco borrado,  

rindo de manhã, 

de camisola 

rosa 

no hotel jardim  
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HOTEL CINELÂNDIA 

 

Rosalinda K. o conheceu num site de relacionamentos. Depois de longas e 

inspiradoras mensagens, se encontrarão, finalmente. Moram muito longe um do outro, 

nunca se viram. Ele ainda não sabe que não se amarão para sempre. Ele é solitário, 

cinéfilo e vive em São Paulo. É oriental. Na penúltima mensagem trocada com 

Rosalinda ele diz-lhe que quer deixá-la tão feliz como ficara a personagem da 

Catherine Deneuve no filme A Bela da Tarde, na cena em que abria a pequena caixa 

misteriosa cujo conteúdo jamais conheceremos.  

Rosalinda K. prepara-se para viajar e também quer mostrar-lhe uma caixa bem 

maior, deslumbrante. Deslumbrante vem do espanhol e significa "o que deixa alguém 

maravilhado", de des, intensificativo e lumbre do Latim lumen, luz. Surpreender, pensa 

ela, é o mais importante dom dos mágicos, cozinheiros, amantes. "Reserve um quarto 

iluminado com a janela dando para uma rua movimentada, num andar baixo, com 

lençóis brancos", pede-lhe na última mensagem. "Com todas as perversões que deve 

haver no mundo, ele não há de se abismar com minha caixa", pensa, enquanto arruma 

a mala e embala papelão, estilete, fita crepe e isolante.  
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HOTEL LES BARTHES (OU HOTEL CLICK) 

 

 

e quando só restar a luz de estrelas mortas 

ou ainda mais distantes, 

Toque-me 
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HOTEL CAPRI 

 

 

Noites brancas, gruta azul, 

fotografia, cartão postal.  

Capri não é Itabira,  

não é retrato na parede, não dói 

Salve, salve, dois de Julho... 

Salve, salve, meu amor. 

vida nova no presente  

Capri, agora, é aqui. 
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HOTEL 24 HORAS 

 

 

por um claro instante  

das 24h às quais temos direito 

neste parêntese cinza entre mundo e neon 

antes de ficar cega, 

antes de queimar 

antes de velar 

vejo 

vejo completamente 

vejo algo, em você,  

que ninguém jamais viu antes, 

quase Hopper, 

quase fotografia 
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HOTEL BEIRA MAR 

 

 

enfim náufraga, te acordo. 

Numa manhã de ressaca  

ondas cegas 

leite, leite, leite, 

espuma das horas: 

marulhadas, trovões, fim. 
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HOTEL FOCUS 

 

 

A fotografia adestrada, bem comportada,  

a fotografia minuciosa, precisa 

a fotografia descritiva, narrativa 

competente, onipotente 

transparente 

tão cheia de si, gente... 

a fotografia chapa-branca 

empostada, inventário de folclorismos e autoexotismos 

sorria, você está na fotografia 

sorria, você está na tradição 

 

a fotografia sentimental 

institucional 

mamãe-papai, ah 

que lindo cartão postal dará a casa de taipa 

as noites estreladas oh! 

a criança à beira da estrada 

ou então o instante decisivo, o carnaval 

dendê, sêmen, a fotografia fálica... 

somos tão geniais, vibrantes, másculos 

tão originais 
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forjada na coesão de signos 

querendo  ganhar seleção 

vamos ver o que está dando certo? 

a fotografia complacente 

a fotografia re-leitura 

tudo copia e reduz, até o experimental 

 

tão eclética, informada, aplicada e competente 

tão inócua e inocente 

na mais impávida neutralidade 

com carteirinha de sindicato, cnpj, coquetel 

apresentação de power point e música de elevador 

compassiva, passiva, tão high tech 

 

a fotografia complacente  

otimista,  

só porque trocou a lente: 

olha como é potente! 

ahhhhhhh, tédio. 
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HOTEL CHIADO 

 

 

Azul transatlântico e memória naufragada 

Azul e a luz das cidades, Lisboa revisitada, salto abissal:  

o outrora, o agora e o clarão, 

o encontro: 

a terceira imagem, a terceira margem do rio 

 

muitos cadernos 

muitas camadas, nós, nozes,  

que nos amávamos tanto 

Ginja, Porto, L´Unitá 

tudo isso dans le lit,  

beijos de tapioca 

já fui a noiva de Duchamp 

e era as noivas de Chagall 

e tu l’homme de ma vie 

a boca de cereja dizendo:  

Cosmos, Sagan, Contact 

e eu - Contact, Photogram, Panorama 

il cielo in una stanza 

in una camera. 

 

Azul transatlântico e memória naufragada  

my blue peninsula 

ecrã azul, imersão 

touchscreen, touch me, fuck me 

le mer 

le mer du sud 

le mer du nord 

le mer du corp 

ma chatte 

la chambre noire 
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Azul transatlântico e memória naufragada 

a luz das cidades 

o éden, a neblina  

mes peurs  

dorflex, dorsex 

terceira margem: silencio,  miragem  

oceanário de promessas contidas, esquecidas: 

my blue peninsula 
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HOTEL CONTACT  

 

and so you are the human scientist 

and so  I am the social being 

and so I am the silent object  

from which you got  

the right to speak 

and so I am the dark secret feminine void 

to fill with light, anguish and misery 

the right dark place to project phantoms  

brazil hot cinema! neorealism,  

rhapsodies 

and so you are my deep deep sorrow, 

from whom I have now  

your horror and fear 

I was your bitch, your bride, your pride 

exotic light, photography 

pottage, salt and pepper 

hot, douce, savauge!  

exotic artist,  

eccentric,   

exocentric!  

thank you marxists, thank you sad scientists,  

thank you manuals, thank you medicine,  

thank you theorists, academy, phds 

thank  you all the-rapists 

I really hunger from pity and attention, forever and ever till silence do us part. 

 

thank me male, thanks blue eyes!  

Happy gringo... you got the contact,  

and stole my skin,  

and left me alone with dead sad theories 

in hot sauce rain of pepper and salt  
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Oh my sweet devil, you had my voids,  

and stole my honey, colors, petals,  

my skin, my stars, you have my heart now 

give back to me, give back my pauses,  

last breathes of youth and femininity 

you use your theories, power, science 

destroying scarce poor dignity 

and yet I say, my devil, gringo: 

your border lines do not define  

me! 
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HOTEL MUNDO NOVO 

 

 

Escrevo e estudo dia e noite, então pedi que minha fotografia fosse embora. 

Precisava mesmo, muito, ficar só. Depois me arrependi, é claro, mas ela já havia 

saído. Fui atrás. Corri muito, quase caí, quase fui atropelada, quase derrubei um 

senhor e seu pacote de compras. Quando a vi enfim, fui seguindo-a na multidão, 

devagar, mas transtornada. Pensei que a perderia e não estava disposta a tanto. Ela 

entrou num bar, pediu um conhaque. Estava entre muitos homens, mas sozinha. 

Chovia. Eu fiquei na esquina, tão ofegante, tão furiosa, tão molhada, que esqueci que 

não era invisível. Quando me viu, sorriu quase cúmplice. Fomos juntas abraçadas, em 

silêncio, eu e ela, a um pequenino hotel na avenida 7 onde ficamos 7 dias, 7 noites. 

 

Como é linda, e como a desejo, essa minha fotografia. Me olha sempre como se 

fosse a última vez, a safada, implorando de novo e de novo por mim. Às vezes se 

embriaga, e me maltrata. Quase não come, quase  não bebe água, quase não vê a 

luz do dia, quase não respira ar fresco. Trancou a porta, rasgou minha roupa, 

escondeu as chaves e apesar das minhas súplicas, passamos dois dias roendo aos 

poucos os restos das suas últimas refeições, amendoins, chocolates , filmes vencidos, 

papéis emulsionantes, e tudo que havia no frigobar. Quando exausta, dormiu, chamei 

o serviço de quarto. Eles trouxeram o jantar, e  depois ela acordou: fingiu estar muito 

zangada, mas estava mesmo era aliviada, por que eu ainda ficava ali, sorrindo, 

acariciando-a.  
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2o ANDAR.  

PANORAMAS DO LOVE IN BAHIA: UM QUARTO TODO SEU; 

OU  

IMERSÃO NA CÂMARA ESCURA ARQUITETÔNICA: INVENÇÃO DA 

PAISAGEM NO PANORAMA FOTOGRÁFICO. 

 

QUARTO 742. A AMBIÇÃO DOS PANORAMAS OU FOTOGRAFIA 

COMO INVENÇÃO 

 

Vales, montanhas, colinas, serras, picos, rios, baias, mares, oceanos, ruas, 

viadutos, pontes, casas, edificações. As cidades. A passagem humana. Paisagem, 

passagem, País. Eu, os outros. Os cheiros. O som. O frio corta, o calor sufoca, a brisa 

é fresca. A pele, o tato, o corpo. A luz, a luz, a luz. O azul, o olhar. Paisagem natural, 

paisagem construída, paisagem humana, paisagem vivida e o olhar sensível busca 

sempre um alcance maior da imensidão do mundo, perscruta os detalhes 

arquitetônicos, naturais, a diversidade humana, o cotidiano e mistério das ruas. Trama 

complexa: o que se vê, como se vê, como se representa o que se vê, a percepção da 

paisagem envolve a percepção do espaço e do tempo e inclusive, estados de alma, 

por que como diz Fernando Pessoa, "Todo o estado de alma é uma paisagem". Toda 

paisagem é invenção, não é equivalente à natureza, defende a professora, filósofa e 

artista francesa Anne Cauquelin (2007) em A invenção da Paisagem:  

 

De fato, parece que a paisagem é continuamente confrontada com um 
essencialismo que a transforma em um dado natural. Há algo como 
uma crença comum em uma naturalidade da paisagem, crença bem 
arraigada e difícil de erradicar, mesmo sendo ela permanentemente 
desmentida por numerosas práticas [...] (CAUQUELIN, 2007, p.8).   

 

Para Anne Cauquelin, a paisagem jamais pode ser vista com um "olhar 

inocente", por que o modo como percebemos e representamos o visível é 

culturalmente construída: "Inocentemente presos à armadilha, contemplávamos não 
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uma exterioridade, como acreditávamos, mas nossas próprias construções 

intelectuais." (ibidem, p.27). Toda paisagem é invenção e para Cauquelin nossa ideia 

de natureza está reduzida e condicionada aos limites da moldura de um quadro 

reproduzindo esquemas mentais montados por gerações.  

E quando essa moldura quer abarcar tudo que puder do visível? E quando se 

quer dar a ilusão de estarmos na paisagem representada? De que modos, utilizando 

uma relação imersiva com a obra, tem-se tentado envolver o observador ao ponto de 

dar-lhe a ilusão de estar presente, a ilusão de estar mesmo dentro da paisagem 

representada pela mídia imagética?  A palavra panorama vem do grego antigo 

omnividência, composição de παν - pan , "total" e ὅραμα-órama, "vista". Ainda que o 

olhar queira abarcar o mundo, sendo humano, não conseguiria fazê-lo, mas esse 

desejo de alcançar o máximo - desejo de artista, de espectador - esse desejo deixa 

para as artes um legado de paisagens "panorâmicas" em diversas épocas, técnicas, 

culturas, linguagens. Um legado de invenções.  

Panorama também é o nome com que foi cunhado o fascinante dispositivo 

inventado e patenteado pelo pintor irlandês Robert Barker, imensamente popular no 

século XIX e ricamente descrito pelo pesquisador e professor Oliver Grau (2007) em 

seu livro Arte Virtual: da ilusão à imersão. Para Grau a arte virtual, embora sendo 

considerada por muitos como uma grande novidade do mundo contemporâneo, tem 

seus antecedentes em toda uma história da imagem imersiva que precisava ser 

contada para que pudéssemos perceber que a ideia de imagens panorâmicas e 

espaços ilusórios e imersivos já estava presente muito antes disso nos afrescos das 

vilas romanas, na pintura da Idade Média e barroca, na pintura de paisagem dos 

artistas flamengos do século XVII, nas cabines holandesas de peepshow, nas vistas 

de Canaletto: neste sentido a história da arte é revisitada como uma história das 

mídias. 
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Fig.64 - Rotunda, panorama de Robert Barker. Leicester Square. Londres,1801. 
Cartão postal: Reprodução Seção transversal Robert Mitchell. Água tinta, 28,5 X 44,5 cm. Gebr.Mann 

Verlag. Berlim. Fonte: The Bill Douglas Cinema Museum. Univ. of Exeter UK. Disponível em: 
www.bdcmuseum.org.uk/uploads/item_images/85144//opt/webapps/billdouglas/repository/billdouglas/

uploads/images/85143.jpg 

 

 

Para o professor e teórico francês Jacques Aumont a invenção do cinema está 

correlacionada não apenas ao olhar fotográfico como às mudanças no modo de olhar 

propiciadas pelo surgimento dos meios de transporte rápidos como a estrada de ferro 

e o automóvel e pela popularização do panorama inventado por Barker (AUMONT, 

2003, p.160-161). No panorama "à européia" o espectador poderia a partir de uma 

pequena plataforma central, deslocar lateralmente o corpo e assim o olhar, 

contemplando a imagem circular fixa pintada; no panorama "à americana", uma 

longuíssima imagem plana se movia desenrolando-se lentamente (moving panorama) 

diante dos olhos de um espectador imóvel.  

De acordo com Aumont há um paradoxo em ambos, o panorama à americana e 

à européia: são dispositivos oferecidos ao espectador para promover a ilusão da 

liberdade, mas aprisionam seu olhar de um modo ou outro. 
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O espectador do panorama, já foi dito, fica imóvel. E, se sua 
omnividência está inscrita no dispositivo, é de maneira paradoxal: no 
panorama móvel, o olhar é privado do espaço pelo incessante desfile; 
o panorama fixo é ainda mais ameaçador, já que substituir um ponto 
de fuga por um horizonte circular é também tirar do espectador essa 
liberdade elementar, que a perspectiva plana lhe concedia, de mudar 
de lugar, de não adotar o bom ponto de vista. A panorâmica circular 
nutre, incessantemente, o olhar, mas o prende definitivamente; ela 
atualiza essa ameaça potencial da perspectiva: fechar o espaço, 
terminá-lo, reduzi-lo. (AUMONT, 2004, p.56-57) 
 
 
 

 
 

Fig.65 - Moving Panorama of Pilgrim’s Progress. Williamstown MA, EUA.  
Williamstown Art Conservation Center. Créditos Matthew Hamilton. Fonte: The New York Times. 

Disponível em: www.nytimes.com/2010/12/03/arts/design/03antiques.html?_r=0 

 

 

De todo modo, a ideia de panorama está numa região fronteiriça entre pintura, 

fotografia e cinema por que faz uso de algum tipo de movimento (e por isso envolve 

uma temporalidade), do corpo, da câmera ou do suporte, como estratégia possível: 

no tempo do cinema há a câmera subjetiva que varrendo o horizonte nos faz supor 

que estamos vendo a mesma coisa que o personagem; numa imagem panorâmica 

fixa fotográfica ou pintada há a possibilidade do corpo do espectador se deslocar (o 

que  também se dá no tempo) para apreciar os detalhes que sua vista não pode 

apreender a distância. 

E há os panoramas orientais... Em 2007 assisti a uma palestra da professora de 

História da Arte na Escola de Belas Artes da UFBA, Malie Kung Matsuda. Tratava com 

muita propriedade e intimidade dos maravilhosos jardins orientais (a professora Malie 

é de origem chinesa) para falar da concepção do jardim como representação da 

natureza na cultura oriental, fazendo alguns contrapontos com o olhar ocidental. São 
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notáveis os antigos panoramas pintados orientais como Along the River During the 

Qingming Festival, realizado por Zhang Zeduan (1085-1145).  Algumas dessas 

paisagens eram pintadas para depois ser mantidas enroladas, de modo que 

desenroladas manualmente transformavam a experiência visual numa delicada e 

mágica experiência narrativa e temporal. 

E quando aparelhados de capacetes e luvas adentramos paisagens digitais e 

ambientes virtuais? O que muda, mesmo? Para Anne Cauquelin a imersão e o 

hibridismo das paisagens envolvendo artes visuais, sonoras e táteis nos videogames 

e filmes digitais, tudo isso traz uma compreensão e educação da visão e audição 

novas e diferentes em relação às do passado, mas ainda assim estas paisagens e 

ambientes remetem a elementos do mundo real e desempenham uma função de 

aprendizado da visão do mesmo modo como foi feito outrora pelas artes pictóricas.  

 
A virada - tecnológica, longe de destruir o 'valor da paisagem', ajuda, 
inversamente, a demonstrar seu estatuto: com efeito, a tecnologia 
evidencia a artificialidade de sua constituição como paisagem. Desse 
modo, a tecnologia põe a paisagem a salvo de um retorno a uma 
natureza da qual ela, a paisagem, seria o equivalente 
exato.(CAUQUELIN, 2007, p.16).  
 

Nesse contexto de instalações de arte contemporânea, André Parente faz 

atravessamentos entre pré e pós-cinemas desencadeando novas possibilidades de 

experiências com imagens que rompem com a forma tradicional de cinema no que diz 

respeito à narrativa, ao deslocamento da imagem para os espaços expositivos da arte, 

e também no que se refere à tecnologia tradicional câmera-projetor.  

Em particular a ideia tradicional de panorama e os sistemas de realidade virtual 

multimídia são articulados criativamente através do dispositivo Visorama, um aparelho 

binocular multimídia incluindo sons e vídeos e contando com recursos que permitem 

a observação de imagens panorâmicas da paisagem e a navegação de ambientes 

distintos, podendo ser utilizado com conteúdos e montagens diversas em diferentes 

instalações.  

Na instalação Figuras na paisagem, por exemplo, os principais ambientes são 

uma biblioteca e uma praia carioca. Textos de autores como Santo Agostinho, 

Macedonio Fernández, Fernando Pessoa, Italo Calvino, ativados pelo dispositivo de 

modo interativo a partir dos recursos de navegação, abordam o ato da leitura ou da 
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observação relacionando-a assim através da instalação, à própria leitura do visível e 

da paisagem realizada pelo sujeito que observa. 

Durante residência artística na Holanda como prêmio concedido pelo 16º Festival 

Internacional de Arte Eletrônica SESC_Videobrasil, o artista baiano e professor 

pesquisador da UFRB, Danillo Barata também participou de um projeto com esse tipo 

de articulação entre pré e pós-cinemas pelo panorama, como um dos artistas 

comissionados para desenvolver trabalhos específicos para a instalação Panorama 

360o na Werkplaats Beeldende Kunst Vrije Academie. Essa instalação foi 

desenvolvida pelo curador holandês Tom Van Vliet como plataforma de criação para 

artistas experimentarem a produção de imagens para um espaço em 360º, numa 

referência explícita aos panoramas do pré-cinema, e consiste de uma estrutura 

suportando cerca de 10 projetores de vídeos que pode ser transportada e montada 

em qualquer outro lugar, como acontecia com alguns panoramas do século 18.  

Em Panorâmicas Contidas, o artista e pesquisador multimídia Lucas Bambozzi 

utiliza o conceito a partir de uma série de 5 vídeos de fotos panorâmicas de ambientes 

privados, obtidas com celular através de seus softwares básicos e realizadas em 

residência artística no atelier Branco do Olho em 2009. De acordo com o artista, em 

texto do seu portfólio, as imagens obtidas "se mostram como um estreitamento do 

olhar, de forma a limitar a percepção do espaço registrado. Ao invés de alargar o 

campo de visão, se afirmam como frestas, possíveis aberturas para ambientes 

privados.". (BAMBOZZI, 2011, p.39) 

A panorâmica do cinema é o recurso utilizado pelo artista baiano Caetano Dias 

em O Mundo de Janiele (2007), para trazer à tona outros panoramas e outras 

perspectivas de ordem concreta e ao mesmo tempo abstrata, coletiva mas também 

subjetiva, contextos sociais e políticos envolvendo a vida e as oportunidades restritas 

da juventude e em especial, das meninas que vivem nas periferias sociais das grandes 

cidades brasileiras. O que é o mundo de Janiele? A princípio não fica claro o que seria 

o mundo que dá nome à obra e nem a origem dos movimentos ritmados e sutis do 

corpo púbere contra o céu azul, remetendo a uma suave, estranha dança que 

desafiando os estereótipos não se dá ao som dos ritmos sensuais que arrastam os 

baianos no Carnaval e sim ao som de uma caixinha de música. 
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Fig.66 - Caetano Dias, O Mundo de Janiele. Salvador, 2007. 
Fonte: BARATA (2015). 

 

Ao giro da câmera vai se abrindo o plano, revelando aos poucos que Janiele está 

brincando de bambolê, ao giro do bambolê corresponde o da câmera e também vai 

se desvelando o mundo que gira em volta da menina, mais uma das tantas imensas 

favelas de Salvador. Assim Caetano Dias explora de forma poética e politicamente 

contundente na panorâmica a relação corporal entre a câmera, a imagem e o mundo. 

Para André Parente (2012), Caetano Dias produz imagens encarnadas a partir de 

clichês desencarnados. Mais ainda, foge ao desgaste do conceito de artista multimídia 

justamente por que consegue usar os meios não como um fim em si mesmos (o que 

Parente chama de autorreferencia tecnológica) mas em função dos problemas 

tratados. 

Na fotografia artesanal contemporânea o artista paraense Dirceu Mauês explora 

o conceito de panorama para retratar a paisagem dos mercados populares de Belém 

do Pará com a técnica da fotografia pinhole em película. A captura das imagens é 

realizada artesanalmente a partir de caixinhas de fósforos, aliada à criação de 

engenhosas traquitanas giratórias. Ainda que utilize ferramentas digitais como o 

scanner e photoshop e articule as fotografias digitalizadas à produção de vídeos, o 

que o direciona na produção dos panoramas é que as técnicas sejam mediadas por 

procedimentos não convencionais da lógica fotográfica comum. 
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Na fotografia do final do século XIX e XX, artesanal quando comparada à atual 

por força dos meios disponíveis à época, temos o músico e fotógrafo carioca Valério 

Vieira, que mereceria ser mais conhecido por todas as coisas notáveis e não 

convencionais que conseguiu fazer a seu tempo. Para conhecer sua vasta e genial 

produção é possível ter acesso a alguns textos, dentre os quais a dissertação Valério 

Vieira: Um dos pioneiros da Experimentação Fotográfica no Brasil, de Sônia 

Umburanas Balady (BALADY, 2012), disponível na internet.  

Na dissertação tomamos conhecimento de que o primeiro a escrever sobre Vieira 

foi o fotógrafo, pesquisador, ensaísta e historiador Boris Kossoy, numa reportagem de 

1973 publicada no Estado de São Paulo. Se encontra disponível na internet também 

o texto escrito por Ricardo Mendes (2006) para o catálogo de sua exposição no MIS - 

Museu da Imagem e do Som de São Paulo, O Valério comprimenta-vos: persona e 

invenção na virada do século. O título do texto aqui faz jus a uma criatividade 

exuberante: por sua persona, Valério Vieira é considerado pioneiro da foto-

performance no Brasil com uma incrível fotomontagem, a obra premiada Os 30 

Valérios.  

Graças à sua capacidade inventiva, Valério Vieira produziu panoramas de 

grande formato que na época representaram verdadeira façanha, amplamente 

noticiada nos meios da época:  

 

Será hoje ao meio dia solennemente aberta a grande e bella exposição 
artística que o talentoso e conhecido photographo Valério Vieira 
organizou no Salão Progredior. / É de esperar um grande successo 
visto figurar alli, além de innumeros retratos de muita perfeição, o 
Panorama de S. Paulo, obra de alto merecimento. (CORREIO 
PAULISTANO APUB MENDES, 2006) 

 

Na sua tese Balady dá especial ênfase ao estudo dos três panoramas de maior 

divulgação de Valério Vieira: a Panorâmica da Fazenda Santa Gertrudes de 1905 e 

principalmente, os dois panoramas da cidade de São Paulo. O primeiro media 1,43 X 

11 m e levou 17 meses de estudos preliminares para ser realizado: foram utilizadas 

cinco chapas de vidro abrangendo um ângulo de 180o  na captura, realizada num dia 

de julho de 1905 do ponto mais alto da cidade na época, o topo da torre da Paróquia 

Sagrado Coração de Jesus no bairro de Campos Elíseos, lugar de onde quase Valério 
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caiu, acometido que foi por uma vertigem. Foi necessário um ano para esse panorama 

ser finalizado da forma como desejava, sem que as emendas entre as chapas 

aparecessem. Na revelação e fixação, que aconteceram em seu estúdio, foram 

ocupados dez auxiliares. O papel fotográfico utilizado era da marca Lumière. A 

fotografia recebeu o prêmio Grand Prix na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, em 

1908 por ter sido reconhecida como o record mundial de maior fotografia impressa 

num só papel. 

 

 

 
Fig.67 - Valério Vieira, Panorama n.1, Salão Progredior. São Paulo, 1905. 

Fotógrafo não identificado. Fonte: BALADY (2012). 

 

Valério Vieira, ao que parece, tinha um apreço e um dom todo especial para 

recordes, pois repetiu a façanha, e desta vez adicionando ainda outras 

experimentações. A segunda Panorâmica de São Paulo, de 1922, media 16 X 2m. 

Para realizar no Brasil aquela que seria reconhecida como a "maior photographia do 

mundo",  ele tomou a iniciativa de emulsionar por si mesmo o papel, pois não havia 

no mundo um papel fotográfico suficientemente grande para a ampliação que Valério 

desejava, conforme constatou o mesmo após pesquisar por 10 meses, expedindo 

telegramas para a Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra, Itália e Estados Unidos e 

receber uma série de negativas.  
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Planejada desde 1919, realizada de janeiro a março de 1922 e devidamente 

reconhecida com a medalha de ouro na Feira de Sant Louis (EUA) como a maior 

ampliação fotográfica, essa imagem também foi capturada do topo da torre da 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, utilizando cinco exposições sequenciais em 

chapas de vidro de 24 X 30 cm, sendo a câmera montada sobre um tablado giratório 

nivelado e numerado.  A emulsão de brometo de prata necessária para preparar o 

papel sem emendas foi obtida com o químico argentino radicado no  Brasil Conrado 

Wessel, detentor da patente sobre o papel fotossensível, posteriormente cedida para 

a KODAK. A revelação aconteceu no porão de um cinema paulista, durou toda uma 

noite e mobilizou 14 pessoas. 

 

 

 

Fig.68 - Valério Vieira, Panorâmica de São Paulo. 1922. 
Fonte: BALADY (2012) 

 

O grande formato das panorâmicas de Valério Vieira foi obtido graças  ao 

processo de ampliação sobre papel fotossensibilizado, e não na captura, como se dá 

o meu processo.  Entretanto, meus estudos para panorama em câmara escura 

arquitetônica têm uma grande inspiração em Valério Vieira pelo experimentalismo, 

audácia e irreverência. 

 

 

QUARTO 2147. LOVE IN BAHIA, O MOTEL COMO ATELIÊ. 

 

Love in Bahia. É o que parece: o nome de um motel em pleno caos, lugar 

zoadento, vida que flui em pleno centro arruinado de Salvador, nessa cidade brasileira 

que tem tantas peculiaridades e também muitos motéis urbanos por toda parte, de 

alta rotatividade, alguns nem tão baratos, mas todos populares. Não me refiro aos 
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motéis de estrada comuns em tantas cidades e nem a aqueles de luxo nas avenidas 

mais afastadas do centro. Esses motéis urbanos de que falo são um mistério, 

numerosos e quase invisíveis por toda a cidade, e esta é a sua graça, são um tesouro 

à espera do amor urgente, do amor pedestre: não há estacionamento e os casais 

entram a pé, às vezes de mãozinhas dadas, cabisbaixos e olhando para os lados, um 

pouco desconfiados e envergonhados. A entrada não é a única questão complexa 

sobre privacidade, por que é possível que a acústica não esteja muito bem resolvida, 

e daí há a probabilidade de ser ouvido, ou ouvir coisas dos quartos ao lado, ás vezes 

concomitantes, em estéreo. 

E se paredes também ouvissem, impossível não imaginar as histórias 

impregnadas nos tijolos desses templos do desejo e do mau gosto, nesses espaços 

de passagem que acolhem a preços módicos todo tipo de encontro, de celebrações 

de aniversários de casamentos a aventuras - de Carnaval21 ou de aplicativos de 

paquera virtual - amores longos, breves, fortuitos, improváveis, reprováveis, secretos 

ou proibidos.   

Há algum tempo me chamam a atenção esses monolitos de azulejos tristes 

iluminados por rosas, azuis e roxos neons. Gosto dos nomes: é a primeira coisa que 

me atrai o olhar. Curiosamente, alguns se inspiram no fotográfico, como Focus e Click, 

outros sequer tem nome, apenas uma placa indicativa do modo de funcionamento: 

24h. Como não se apaixonar perdidamente por essa cidade, se há esses misteriosos 

metros cúbicos do amor iluminando a noite vazia de uma rua cinzenta qualquer à beira 

da ferrovia com palavras singelas como Meu coração piscando em neon rubi? Se 

Hopper tivesse passeado por essa Salvador atual com seus motéis e luminosos, 

talvez em algumas telas habitariam suas cores neon com tudo que há nelas de 

soturno, misterioso, desolador, e solitário. 

Nos EUA os motéis  (de motor hotel), foram criados como hotel com garagem à 

margem de rodovias para viajantes utilizando veículos motorizados, mas no Brasil 

ganharam esse outro uso como estabelecimentos utilizados exclusivamente para 

                                                           

21 Também situa-se no centro o circuito dessa festa popular exuberante que se desgarra do cotidiano pela 
alegria, música, irreverência, criatividade, corporalidade, mas que infelizmente vem sendo explorada por uma 
indústria que transforma boa parte da transgressão em espetáculo midiático para turistas ricos, reproduzindo e 
exacerbando o pior do cotidiano da cidade: exclusão e hierarquias sociais, raciais e de gênero. 
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encontros amorosos, com valor estipulado pelo tempo utilizado. Comuns no repertório 

de possibilidades dos brasileiros, os motéis dizem algo do nosso país, a ponto de 

merecer recentemente, um estudo à parte do antropólogo Jérôme Souty (Giard, 2015) 

um livro comentando que, embora sejam concebidos como fissura no real e abertura 

a algum grau de ruptura e sonho, são parte duma sociedade conservadora, violenta, 

machista, e não, como poderia se supor, hedonista ou liberal em relação à 

sexualidade.  

O estudo de Souty aborda motéis em vias expressas mais distantes, mas no meu 

trabalho me interessam esses pequenos e modestos motéis urbanos muito comuns 

seja no centro, seja na periferia, o que então me dá tantas possibilidades de ocupar 

inúmeros lugares e obter imagens distintas da cidade como nunca foi vista: projetada 

sobre o espaço interno desses refúgios kitsch de desejo e intimidade pode-se 

contemplar não uma paisagem de cartão postal, e sim aquela sem estereótipos, 

anônima e comum, do dia a dia de uma cidade tropical, brutal e caótica. 

Os motéis (como os shoppings centers) geralmente são espaços de NÃO olhar 

para fora, para a cidade: as janelas são quase sempre pequenas por que pressupõe-

se que ninguém queira ser visto e identificado da rua. Às vezes são mesmo lacradas, 

por que pressupõe-se também que admirar a vista não seja o motivo pelo qual os 

casais buscam este espaço.  Outras são cobertas por cortinas escuras para que os 

casais, se estiverem bastante envolvidos no encontro, percam mesmo o referencial 

da luz do dia e atravessem dia e noite esquecendo que há um mundo, lá fora22.  

Por isso mesmo, gosto da ideia da subversão do seu uso: transformados em 

câmaras escuras os motéis permitem a observação do mundo externo, um pequeno 

desvio em relação ao destino original que foi pensado para esses lugares como 

espaços unicamente da intimidade. Conjugar ambos os usos torna a experiência 

única, um cinema íntimo a ser apreciado na companhia de alguém especial. Por isso 

em certo momento imaginei que estes quartos de motéis pudessem ser uma câmara 

                                                           

22 É um pouco o que é feito nos shoppings, mas nestes a intenção é contrária: que percorramos o espaço interno 
perdendo a noção do tempo e dos ritmos naturais e biológicos ditados pelo sol, num estado de perda de nós 
mesmos direcionado unicamente para que possamos consumir mais e mais olhando para as únicas janelas 
disponíveis: as vitrines, verdadeiras instalações artísticas muito bem iluminadas, onde objetos na maioria 
absolutamente inúteis para nossas vidas, competem entre si para seduzir nosso olhar. 
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escura de visualização onde certos casais teriam a oportunidade de viver essa 

experiência e de algum modo participariam da criação fotográfica23.   

Na história da fotografia e das mídias desde cedo houve um uso discretamente 

elegante dos aparatos ópticos para o prazer reservado da apreciação de imagens 

eróticas. Há sempre uma pitada de voyeurismo em ver sem ser visto: esta 

possibilidade da câmara escura e as situações curiosas que podem ser geradas a 

partir dela eram consideradas desde a Era Vitoriana, como percebe-se pela graciosa 

ilustração publicada em 30 de Agosto de 1890 na Puck, uma revista de humor com 

sátiras, caricaturas e cartuns. Nela um casal está entregue ao encantamento de um 

momento romântico na paisagem marinha, sem imaginar que está sendo observado 

por olhares indiscretos através de uma câmara escura arquitetônica. Essas grandes 

câmaras escuras da Era Vitoriana são agora tidas como tesouros culturais na forma 

de antigos dispositivos ópticos. Instaladas no século XIX diante de belas paisagens 

da Europa, EUA e África do Sul, geralmente à beira mar, eram importantes atrações 

turísticas e/ou científicas, muito populares à sua época, instrumentos de natureza 

pedagógica e de divulgação científica cujo apelo foi sendo progressivamente 

eclipsado com o surgimento das novas tecnologias do olhar.   

 

 
Fig.69,70 - Puck Magazine, Ilustração sobre a câmara escura. 30 de Agosto 1890. 
Coleção particular de Jack e Beverly Wilgus. Fonte: The Magic Mirror of Life. 

An appreciation of Camera Obscura. Bright Bytes Studio. Disponível em: 
http://brightbytes.com/cosite/collection.html 

 

                                                           

23 É um projeto inconcluso nos motéis por que em um dado momento a gerente daquele estabelecimento, que 
estava favoravelmente predisposta, deixou de trabalhar ali, e logo em seguida, neste vácuo em que procurava me 
rearticular com a nova direção, surgiram outras oportunidades: assim a participação que envolve os visitantes nos 
processos fotográficos acabou se dando como obra site-specific realizada em outros projetos e espaços, 
evidentemente com outros sentidos, como veremos. 
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A ilustração anterior faz parte de um projeto divulgado através do site The Magic 

Mirror of Life e conduzido por Jack and Beverly Wilgus, um casal de fotógrafos, 

educadores e colecionadores que pesquisa, mapeia, visita e descreve há mais de 

trinta anos câmaras escuras antigas e recentes na Europa e EUA e também faz 

apresentações públicas e educativas com uma câmara escura desmontável de lona 

similar à que usávamos no coletivo lusco-f.LUX.o, em especial em eventos de História 

da Fotografia. É possível acessar neste site muitas outras ilustrações vintage como 

esta a partir de fontes como revistas e cartões postais antigos. 

 Vemos que algumas destas edificações eram muito simples como as das 

ilustrações anteriores ou abaixo à esquerda, cabanas de madeira circulares, quase 

quiosques, em que, utilizando-se lente e espelhos, as imagens eram projetadas a 

partir do alto em direção a um suporte redondo no centro do ambiente, de modo a 

serem apreciadas pelos visitantes reunidos em volta. Outras câmaras escuras  podem 

ainda ser visitadas em edificações como torres, observatórios, castelos, ou mesmo 

em antigos moinhos como a da ilustração abaixo, à direita.  

 

 

 
Fig.71 - Cartão postal antigo da câmara escura de Santa Mônica, EUA. 

Fig.72 - Câmara escura de Dumfries, Dumfries, Escócia, 1996. 
Coleção particular de Jack e Beverly Wilgus. Fonte: The Magic Mirror of Life. An appreciation of 

Camera Obscura. Bright Bytes Studio. Disponível em: 
http://brightbytes.com/cosite/santamont.html e http://brightbytes.com/cosite/2dumfries.html 

 

Motéis costumam ser edificações muito simples externamente, espartanas na 

sua aparência, quase todas feiosas, quadradas, mas ainda assim me lembram 

abstratamente torres pela sua característica de serem protegidas ao olhar externo: 

sua qualidade mais importante é inspirar proteção, privacidade e discrição. Se na 
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arquitetura militar as torres servem para a observação, na simbologia da arquitetura 

religiosa unem céu e terra, e não é difícil pensar em como essa metáfora pode ser 

reconduzida do sagrado ao profano na perspectiva dos amantes apaixonados: 

 

Com efeito, no fim de tantos desfiladeiros tortuosos e estreitos, o leitor 
desemboca numa torre. Essa torre é a torre ideal que encanta todo o 
sonhador de uma moradia antiga: é 'perfeitamente redonda'; cercada 
por uma 'luz tênue' que entra 'por uma janela estreita'. E o teto é em 
abóbada. Que grande princípio de sonho da intimidade é um teto em 
abóbada! Reflete sempre a intimidade em seu centro. Não nos 
surpreenderemos se o quarto da torre for a moradia de uma doce 
jovem e se for habitado pelas lembranças de um antepassado 
apaixonado. (BACHELARD, 1978, p.213) 

 

Estar imersa - sujeito e objeto, capturando e capturada - na imagem da cidade 

projetada no interior do quarto 11 do Love in Bahia, é criar um dispositivo de 

porosidade dos limites entre fora e dentro, público e privado, cidade e intimidade. É a 

vida pra fora e pra dentro, como diz numa performance recente, Edu O., dançarino, 

coreógrafo, pesquisador da performance. 

De que forma a escolha dos motéis como dispositivos afetaria  as imagens, pra 

mim isso ainda seria uma questão.  Percebi que a princípio as imagens fotográficas 

parecem destituídas de qualquer marca do lugar onde haviam sido geradas. No 

entanto, na vivência efêmera das projeções internas essa fusão do íntimo e do público 

se faz de modo surpreendentemente belo. Pensem no que é ver o céu projetado nos 

lençóis e então, de repente ... o vôo de um pássaro ... rasgando o azul. Entenderão 

por que comecei a pensar na possibilidade de construir instalações nestes espaços, 

colocando as fotografias de volta no exato lugar onde foram capturadas e deixando 

assim as projeções banharem a imagem de cor. Foi essa ideia que depois eu proporia 

num projeto para o Salão de Itajaí, um site-specific também, num porão, como 

abordarei no próximo capítulo.  

Enfim, por que um quarto de motel como câmera?  

Vou pensar isso de algumas formas.  

A primeira forma é retornar ao leitor a questão, para que ele mesmo possa 

pensar suas próprias possibilidades, sendo que nas próximas seções apenas 

descreverei procedimentos e resultados obtidos.  
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Outras formas de pensar minhas escolhas podem surgir da investigação sobre 

artistas que trabalham no mesmo horizonte criativo, que é o tema da seção 

Obscuristas Contemporâneos. Por exemplo, quando a minha escolha de câmara 

escura recai sobre móteis de centros degradados da periferia econômica do planeta 

que habito com meu corpo feminino, como essa eleição poética pode ser pensada 

sob outros ângulos a partir de aproximações e afastamentos com um desses artistas, 

Abelardo Morell, que por sua vez toma como escolha suntuosos hoteis de primeiro 

mundo? 

Outra possibilidade tem a ver com o título deste capítulo: um quarto todo seu 

evoca um ensaio clássico de Virginia Woolf publicado em 1929, A room of one's own, 

que seria do original, Um quarto todo seu mas foi traduzido por aqui como Um teto 

todo seu. Considerado um importante texto feminista, o ensaio questiona o domínio 

do patriarcado na tradição literária e defende dentre outras coisas que a 

independência intelectual feminina demanda condições concretas de vida, e uma 

delas seria justamente um quarto todo seu para criar. No meu caso, é bastante 

sugestivo que esse quarto, meu estúdio, seja um quarto de motel. Nesse ponto posso 

dizer que as questões do feminino e do feminismo não definem minha produção, não 

são necessariamente o tema, mas atravessam, sim, o meu trabalho. Isso me faz 

pensar sobre as diferenças sutis entre se definir uma fotógrafa mulher ou uma mulher 

fotógrafa. Eu diria que sou uma mulher e fotografo. Minha experiência como mulher 

não impacta necessariamente os métodos, meios, procedimentos e conceitos 

envolvidos, pois a rigor não se definem como masculinos ou femininos. Entretanto, 

por ser mulher, quando eu uso o corpo de experimentações dessa dissertação, muitas 

vezes surgem sim, questões do feminino que a um homem provavelmente não 

tocariam do mesmo modo24. 

                                                           

24 No que diz respeito a conceitos teóricos, me arrisco a confessar que penso às vezes que a 
experiência da câmera escura tem algo de uma experiência uterina, imersiva, temporal, e que a 
fotografia convencional tem algo de fálico, rápido, invasivo e agressivo pelo dispositivo de captura. 
Quanto à configuração da produção fotográfica, veremos no próximo capítulo minha produção 
fotogramática. Os fotogramas são produzidos usando a sombra do meu corpo, às vezes nu, interferindo 
na fotografia. Um homem poderia fazer a mesma coisa, mas quando sou eu que faço, com minha 
historia de vida que como mulher traz uma série de eventos que afetaram e limitaram minha vida de 
uma forma muito distinta de como afetariam a de um homem, existe um protagonismo, mesmo por que, 
todo o processo e mesmo alguns resultados como os panoramas (alguns de até 6 m) tem uma certa 
dimensão que impacta.  Nos fotogramas não sou objeto do olhar masculino, sou objeto e sujeito do 
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QUARTO 2805. CORPO - CÂMERA - CIDADE 

 

Vimos no início dessa dissertação, na seção que trata dos antecedentes, que eu 

já conhecia a câmara escura arquitetônica exclusivamente como câmera 

visualizadora, ou seja como experiência efêmera foto-projetiva. Que havia vivenciado 

esta dimensão efêmera da câmara escura como artista do coletivo lusco-f.LUX.o, e 

também em práticas de ensino através de oficinas de fotografia em projetos de 

inclusão visual, bem como na minha vida pessoal, sem intenções imediatas, como 

forma de contemplação descomprometida, acontecendo solitária ou compartilhada 

com aqueles de quem gosto.  

Meu projeto agora seria bastante distinto: explorar a potencialidade da câmara 

escura arquitetônica como câmera fotográfica de grande formato (inclusive como 

laboratório fotográfico, uma espécie de "Polaroid" gigante e artesanal) - não apenas a 

contemplação do fenômeno físico das projeções efêmeras mas a produção do 

fotográfico em si, inclusive a parte química: a exposição e captura em suporte 

fotossensível, a revelação e fixação da imagem latente. Tudo acontecendo no lugar 

transformado em câmara escura. Para tanto eu utilizaria técnicas analógicas 

artesanais, em particular fotografia pinhole em papel fotossensível. 

Nesta pesquisa o meu objetivo é fazer esse tipo de experimentação a partir de 

uma relação constitutiva muito particular entre corpo e câmera, uma relação imersiva 

e processual onde o lugar é o dispositivo, é o próprio aparato fotográfico nu e cru25. 

No meu projeto, a "câmara" - quarto é realmente a câmera, aparato de captura 

fotográfica. É isso: a relação é direta, não há mediação. O que for sensível à luz, 

capturará imagens latentes. Não há necessidade de outros aparelhos. Estar imersa 

                                                           

meu próprio olhar, e quando minha sombra cria espaços vazios ou molduras na imagem existe sim 
uma apropriação da paisagem dessa cidade. Que não é uma cidade qualquer, é uma cidade difícil e 
muito hostil para as mulheres. Eu ocupo espaços da cidade e ocupo e interfiro na imagem da cidade. 
Existe uma dualidade entre dentro e fora, entre a casa e a cidade. Entre o espaço fechado confinado, 
designado historicamente às mulheres, e a rua.  
25 É uma perspectiva distinta, nos resultados e conceitos, de fotografias como as de Abelardo Morell, que capturam 
indiretamente a paisagem externa registrando as projeções nas paredes e superfícies internas de uma câmara 
escura arquitetônica através de um segundo dispositivo que é um aparato fotográfico convencional localizado no 
seu interior (veremos mais tarde na seção Obscuristas Contemporâneos aproximações e distanciamentos entre 
meus procedimentos e o de artistas que trabalham no mesmo campo de pesquisa).  
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desta forma na imagem, habitando o próprio dispositivo de captura, é uma experiência 

extraordinária e a contemplação da imagem fugaz é maravilhosa, mas a produção do 

fotográfico da forma como foram realizadas as primeiras imagens no Love in Bahia foi 

tensa por que dadas as dimensões, tudo é exaustivo, e bem mais do que contemplar, 

é preciso trabalho, muito trabalho.  

Os trabalhos demandam espaço e todo o espaço disponível é ocupado com 

muitos materiais. De fato acontecem situações curiosas, inusitadas, num motel. Como 

eu me dar conta de repente que perdi a vergonha de entrar lá, apesar de perceber 

também que os vendedores ambulantes já me reconhecem como usuária  assídua do 

estabelecimento. Como a camareira me olhar torto por que a gerente (que já sabe o 

que faço "realmente" entre as quatro paredes do quarto 11) permitiu que eu quebre 

as regras do estabelecimento e entre com mais três mulheres,  jovens, bonitas. Como 

as funcionárias acharem que tenho algum tipo de fetiche numerológico por que só fico 

no quarto 11. Ou como ligar angustiada para a recepção, por que, apesar de ter 

reservado o quarto 11, agora ele está ocupado, logo num dia de sol!, E perguntar à 

recepcionista se ela acha que "eles" vão demorar, "muito"  e ouvir num tom quase 

didático que jamais é possível prever por que há casais que planejam duas horas e 

ficam dias, e vice-versa... Ou diante das malas e volumes, meu leve sotaque e minha 

aparência, acharem que sou algum tipo de turista "gringa" tendo um caso com uma 

nativa, e me perguntarem se falo português e se quero um taxi, para o Aeroporto. E 

conversas curiosas, que soam comprometedoras no contexto de um motel, mas 

referem-se apenas ao engajamento no processo fotográfico26. Talvez minha primeira 

                                                           

26  
1. O celular toca com uma urgência doméstica e... 

- Tô aqui no motel, com B. Vamos demorar. 
- Ah tudo bem, bom trabalho, eu dou um jeito aqui. 

2. O celular toca e é meu (então) namorado, que liga de outra cidade e.... 
- Oi Rosa, tudo bem? 
- Tudo. Seja breve. Estou no motel, com T., bem ocupada. 
- Entendo... Desculpa então. Te ligo depois. Boa sorte. 

3. Ou ainda, realizando um fotograma e escolhendo a posição no papel fotográfico, eu e minha assistente: 
- aqui está bom? 
- não, mais pra cima... isso, isso, mais pra direita um pouco...aí.. para aí... 

E alguns minutos depois: 
- não mexe, não mexe...isso, mexe não...fique aí... 
- mas não aguento, dói demais... 
- só mais um pouquinho, só falta um pouquinho...aguenta... 
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exposição individual tenha sido uma expressão dessa dimensão do trabalho que não 

é apenas contemplativa, por que diante do grande formato e materialidade das 

fotografias, ouvi de mais de uma pessoa a mesma coisa, num tom de enorme 

surpresa: "Mas você trabalhou muito!" A resposta que tive vontade de dar era: "mas o 

que esperava que eu fizesse, desculpe?" 

Como acontecem, de modo geral, os trabalhos? A primeira parte do processo 

prático é a preparação do espaço e dos materiais - vedação de portas, janelas e de 

todas as possíveis frestas como a do vão do ar condicionado, a preparação do orifício 

e do obturador artesanal, a organização de todos os materiais para que possam ser 

facilmente acessados no escuro, a preparação do laboratório e dos químicos.  

A segunda parte corresponde à análise das condições e da viabilidade da 

captura: começa com a avaliação da intensidade da luz projetada, depois vem a 

escolha do "enquadramento" e da parede ou superfície que servirá como apoio. 

Seguem os testes de tempo de exposição utilizando pequenas tiras de papel sensível: 

cada tira é sensibilizada por um determinado tempo, tomando tempos distintos 

espaçados em intervalos regulares, mais amplos primeiro, afinando estes intervalos 

depois. A afinação acontece se for preciso ou se houver tempo de fazer testes ainda, 

por que a luz do sol pode cair rapidamente a depender do horário e das condições 

meteorológicas e então o próprio resultado dos testes não corresponderá mais à 

situação atual. A revelação dos testes na maioria das vezes é interrompida, também 

para ganhar tempo. Caso as condições sejam favoráveis, ou mesmo não sendo, caso 

seja possível, desejável e/ou necessário arriscar, segue-se para a próxima etapa, ou 

decide-se ainda arriscar melhores condições no dia seguinte, ou ainda desmontar 

tudo.   

A terceira etapa é a captura da imagem: os papéis são afixados no lugar 

escolhido, a imagem é captada com a abertura do "obturador" de acordo com a 

estimativa de tempo resultante dos testes, segue a revelação química, uma pré-

secagem nos azulejos do banheiro e às vezes depois com secador de cabelo.  

Por fim a desmontagem, que não leva menos de duas horas: armazenar as 

imagens cuidadosa e organizadamente, tudo utilizando luvas e materiais neutros, 

retira-se toda a vedação, passa-se a organizar, embalar os materiais, guardar os 
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químicos se ainda houver condições de uso, limpar o espaço, viabilizar o transporte 

de volta para casa - inclusive para todos os materiais.  

 

 
 

Fig.73,74,75 - R.Bunchaft, Processos fotográficos em câmara escura. Salvador, 2013.  
Série Love in Bahia. Fonte: Dossiê da artista. 

 

Mais ou menos isso, que dito assim, não dá nem uma pálida ideia do quão 

cansativo é. Imaginem, por exemplo, transportar esse material em malas e sacolas, 

subindo e descendo várias vezes as escadarias da Estação da Lapa, já que o Love in 

Bahia fica numa rua sem acesso de automóveis. Imaginem que depois de todos os 

testes de tempo, durante a captura, surja uma nuvem, tudo escureça, e a única forma 

de não perder o trabalho seja tentar adivinhar quanto tempo a mais será preciso 

acrescentar, e assim, no calor do momento, sem testes, se tornar uma espécie de 

fotômetro humano. 

Todo o processo constituiu um aprendizado que na sua dimensão técnica foi 

adquirido gradualmente, novas coisas acontecendo e novas possibilidade e ideias 

sendo testadas, soluções improvisadas ou não, tentativas e erros inúmeros, tudo se 

dando de modo complexo e experimental, como todo processo sujeito ao acaso e ao 

inesperado e que lida com o grande formato. 

Por que um processo assim, difícil, numa época em que quase tudo é 

automático, rápido, fácil, indolor? O empreendimento em si é tão complexo que essa 

questão praticamente assombrou a pesquisa, e ainda que os resultados - as 

fotografias -  tenham sido muito bem recebidas no sistema de arte, foi e é muito difícil 

enfrentar questões relativas à construção de um "novo" procedimento absolutamente 
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"precário" e "arqueológico" dentro de uma linguagem que se desenvolve 

tecnologicamente com uma velocidade inalcançável.  

As respostas que fui dando - a mim mesma e aos meus interlocutores reais e 

imaginários - foram se modificando ao longo do tempo, acho que foram se modificando 

de acordo com os experimentos que foram surgindo, e talvez ao ler esse texto daqui 

a dez anos, não me reconheça eu mesma no que me move agora. Enfim, essa 

questão, assim como algumas outras que surgem dessa pesquisa, não tem uma 

resposta fácil, imediata ou única. Esta é uma meta-escrita, e ao longo do texto e quem 

sabe na conclusão espera-se que o leitor seja capaz de formular sua própria opinião 

a respeito.   

 

 

QUARTO 67. ESTUDOS PARA PANORAMA – SÉRIE LOVE IN BAHIA 

 

Nos meus estudos o grande formato do panorama é construído na captura, 

comigo dentro do próprio dispositivo. Essa é minha invenção, a façanha no Love in 

Bahia seria capturar toda a extensão longitudinal possível das imagens projetadas nas 

três paredes opostas à janela do quarto transformado em câmara escura, tendo a linha 

do horizonte como guia. Nas condições de trabalho de que dispus minha ambição 

resultou num panorama formado por duas imagens capturadas, uma na parede frontal 

e outra na parede lateral direita do quarto, uma quina, portanto, cada imagem tendo 

os papéis sensibilizados simultaneamente durante um determinado intervalo de 

tempo, cada parede em um dia distinto. Juntas medem quase 6m e formam uma só 

fotografia num ângulo de 90 graus. Os trabalhos se chamam Parede frontal, quarto 11 

e Parede lateral, quarto 11  e foram exibidos na minha primeira exposição individual 

realizada na Galeria Acbeu. São importantes no processo por duas características: a 

fragmentação da imagem e o grande formato. 

A imagem externa da cidade projetada no interior do quarto 11 do Love in Bahia 

é a da Estação da Lapa, um dos mais emblemáticos atestados de falência e descaso 

das políticas de transporte urbanas e das agendas políticas neoliberais aplicadas na 

Bahia.  Quando as manifestações de junho de 2013 clamando por melhorias no 
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transporte público começaram em Salvador, eu pensei na força daquelas imagens 

capturadas num motel chamado ironicamente, Love in Bahia: pensei como 

paradoxalmente, a arqueologia da imagem passava a dizer algo dos modos de vida 

na cidade contemporânea na medida em que captava espaços degradados, 

arruinados ou abandonados, condenados ao esquecimento e à obsolescência pelo 

crescimento vertiginoso de conglomerados residenciais, comerciais e administrativos 

que se deslocam do núcleo original em direção aos vetores de expansão definidos 

pelas políticas de planejamento na afirmação dos novos centros urbanos. 

Pragmaticamente, eu poderia encerrar a questão neste parágrafo, sem mentir e nem 

me arriscar muito, acrescentando que a fragmentação da imagem foi condicionada 

pelo fato de que seria extremamente difícil do ponto de vista técnico outro modo de 

produzir uma imagem panorâmica analógica em papel tendo à disposição como 

laboratório fotográfico um pequeno banheiro de motel. A complexidade vem de toda a 

operacionalização, vem da logística, mesmo que fosse possível a revelação ocorrer 

em outro local, e ainda que o lugar fosse muito próximo. 

Mas a limitação técnica e a precariedade do meu dispositivo não podem encerrar 

a questão aqui, não mesmo.  Quando existe uma limitação e se buscam alternativas, 

quando as soluções que surgem são bastante diferentes do que tecnicamente 

costuma ser feito, ao artista cabe decidir: vale a pena experimentar? O que isso pode 

me trazer de novo? Como esta experimentação pode determinar a configuração 

formal do trabalho? De que modo esta nova configuração espacial muito fragmentada, 

não convencional, vai dialogar com meu pensamento poético? Em que implica como 

proposta artística um grande panorama fotográfico composto como um mosaico de 

papéis menores? Os panoramas fotográficos são uma tradição que acompanha a 

fotografia desde quase o seu início, e podem ser obtidos de diversas formas: através 

do giro de câmeras normais estabilizadas sobre tripés ou a partir de câmeras especiais 

que permitem a criação de panorâmicas dentro do próprio dispositivo. A fragmentação 

é uma das estratégias técnicas possível: as fotografias são capturadas 

separadamente e depois manipuladas e montadas de modo a tornar invisíveis as 

emendas. No meu caso particular a câmara escura de grande dimensão, exatamente 

por sua grande dimensão, pode ser considerada uma câmera especial que permite a 

criação de imagens panorâmicas obtidas num processo inteiramente "in-camera", ou 
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seja utilizando um aparato especial de captura, e não como resultado de 

manipulações posteriores.  

O primeiro procedimento a se pensar num caso destes seria utilizar suportes 

fotossensíveis que a princípio seriam também de grande formato, já que o espaço 

interno da câmara escura comporta isso. Tanto esta é a solução mais direta que se 

pode pensar, que foi assim que foi realizado o projeto The Great Picture, do coletivo 

Legacy Project: transformou-se um hangar numa grande câmara escura e capturou-

se uma foto pinhole de 9,8 X 34 m sobre uma tela que foi emulsionada com gelatina 

de sais de prata, revelada com 90 voluntários, 55 galões de químicos, diversos 

hidrantes e bombas. O resultado foi registrado no livro Guiness de recordes como a 

maior fotografia do mundo, feita na maior câmera do mundo. Mas já vimos que no 

meu caso há questões operacionais que complicariam imensamente o processo na 

etapa da revelação. Diante do desafio imposto por condições técnicas adversas e 

limitação de recursos, a afirmação do poder de invenção é dada a todo artista: assim, 

ao invés do suporte de grande formato, criei outra configuração formal a partir de um 

conjunto de regras e procedimentos que fui estabelecendo para aquele trabalho 

particular a partir da ideia de fragmentação É muito difícil pontuar em que exato 

momento uma atitude se torna forma, ou vice-versa. No caso dos dois panoramas 

tratava-se de explorar a possibilidade de obter imagens de grande formato a partir da 

composição de suportes fotossensíveis de pequeno formato: minha regra consistiu 

em utilizar um mosaico de papeis fotossensíveis dispostos sobre a parede lado a lado, 

tendo todos a mesma dimensão, o formato padrão 17,8 X 24 cm. . 
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Fig.76 - Rosa Bunchaft, Parede Frontal, Quarto 11. Salvador, 2013. 
Fig.77 - Rosa Bunchaft, Parede Lateral Direita, Quarto 11. Salvador, 2013. 

Série Love in Bahia, Panoramas. Exposição Galeria Acbeu.  
Registro: Mayra Lins. Fonte: Dossiê da Artista. 
Registro: Mayra Lins.Fonte: Dossiê da Artista. 
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O enquadramento é a forma como na fotografia convencional se recorta a 

realidade selecionando um só fragmento, um só ponto de vista, a partir do olhar do 

fotógrafo. Normalmente a fotografia pinhole comum é feita a partir de câmeras cegas, 

por que não há visor em latas, caixas de papelão, caixinhas de fósforos, e portanto 

não há possibilidade de visualização prévia. Entretanto, no processo desenvolvido na 

câmara escura de grande formato eu me encontrava dentro do dispositivo, e pude 

escolher o que queria capturar da vasta realidade visível projetada internamente. Nos 

meus panoramas como dissemos não há uma escolha de enquadramento total da 

imagem por que eu simplesmente sigo a linha do horizonte sobre as três paredes 

opostas à janela, mas há os enquadramentos aleatórios determinados pela 

quadriculação, portanto pela fragmentação previamente organizada do suporte.  

Embora nos panoramas dessa série do Love in Bahia todos os fragmentos 

tenham sido sensibilizados simultaneamente sobre cada parede, há inesperadas 

diferenças de tonalidade de um fragmento para outro muito próximo. Penso que isso 

se deve a algo que acontece no processo de fabrico industrial. Além disto dadas as 

dimensões internas, a posição de cada um (lateral, frontal, em cantos) faz com que 

cada fragmento seja sensibilizado de uma forma distinta. Assim, além da 

fragmentação, algo da natureza artesanal, experimental e imprevisível da técnica 

também parece ter sido captado na imagem.  

E aqui como artista que pensa seu trabalho, tenho de tomar certas decisões, 

agora teóricas, sobre o sentido do que foi feito no campo prático. Sei que tenho a meu 

favor o processo e a natureza artesanal, experimental, e imprevisível da técnica, a 

sedução da sua materialidade, o exercício da fotografia como aventura e acaso.  

A fotografia artesanal já parece pressupor limitações técnicas pelo seu próprio 

nome. Sinceramente não sei se está bem servida por discursos que se voltam 

exclusivamente para sua natureza "precária" ou para suas qualidades pictóricas. 

Particularmente não me sinto representada por eles e prefiro, ao invés de me apoiar 

na ideia de uma "fotografia precária", pensar numa "fotografia de invenção". A 

fotografia como invenção é uma tática que se dá não apenas como alternativa a uma 

configuração pré-estabelecida, dada, e às vezes industrial, mas principalmente, como 

responsabilidade do artista pela obra e pelos efeitos e discursos que serão produzidos 

a partir da experimentação técnica.  
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Esta experimentação, acontecendo com meios mínimos, resulta de fato na 

aparência precária, pictórica da fotografia. Então é apenas técnica, formal?  É um 

recurso estilístico? É um capricho de artista? É um eco longínquo do pictorialismo, um 

novo pictorialismo para "resistir" à impureza da imagem digital? Então que sentido faz 

a opção pelo dispositivo "precário"? 

Toda imagem analógica ou digital, tem a potencialidade de criar algum tipo de 

visibilidade, ainda que não seja a canônica. Toda a imagem pode captar algo que é 

invisível, sutil, algo que é esperado ou inesperado. O referente está lá, sim, bastante 

visível apesar de todos os ruídos, o referente foi de algum modo captado na cápsula 

de espaço-tempo. Mas há algo mais aqui que foi captado: o fato de que esse 

panorama, cujas emendas não são mascaradas, foi construído, é uma invenção. 

Todos os exemplos de panoramas citados até aqui, inclusive os pintados, e inclusive 

o meu, são invenções e inventam visibilidades, transformando, convertendo, 

fabricando e produzindo realidades a partir daquilo que costuma se chamar realidade, 

cada um à sua maneira. A fotografia pode ser experimental, pode ser de invenção e o 

fato de que sendo experimental, seja analógica e artesanal não a tornará melhor nem 

pior do que as imagens eletrônicas e digitais, não rivalizará com estas, apenas a 

fotografia convencional não é a única possibilidade expressiva da linguagem: no meu 

caso quando se turva a visibilidade do objeto, quando se torna evidente a 

fragmentação através da qual a imagem foi construída, essa é uma dentre muitas 

táticas e recursos possíveis para desviar o olhar do referente e direcioná-lo para o que 

pode ser visível de outras realidades, como a realidade concreta do processo que não 

aconteceu necessariamente apenas na frente da câmera, mas também dentro dela.   
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3o ANDAR.  FOTOGRAMAS DO LOVE IN BAHIA 

OU  

IMERSÃO NA CÂMARA ESCURA ARQUITETÔNICA: O CORPO 

COMO RUÍDO NA FOTOGRAFIA. 

 

Nesta seção começo apresentando minha produção artística utilizando uma 

técnica mista em que a fotografia pinhole capturada em câmara escura arquitetônica 

se conjuga a uma prática histórica especialíssima, o fotograma.  

E por que é assim tão especial, e o que é um fotograma? O que é este objeto 

tão curioso, cuja morfose é determinada por leis ópticas absolutamente singulares em 

relação à fotografia com câmera? O que é o fotograma como dispositivo de produção 

de imagem:  fotográfico? Não fotográfico? O que é o fotograma em relação à 

fotografia, e em que implica conjugar ambos?  

Precisei refletir sobre isso para pensar o que é essa produção. Assim, parti de 

uma leitura das obras dos artistas e das descrições usuais da técnica realizadas por 

eles próprios e por teóricos; investigar na literatura o que trazem de novo para a 

fotografia precursores e modernos, ampliar esta descrição a partir de certas práticas 

pioneiras de impressão sem câmera que não costumam ser associadas ao conceito 

de fotograma, e pesquisando em documentos recentes (textos curatoriais, catálogos 

de exposições) investigar como dialogam com as origens os contemporâneos 

utilizando este recurso experimental de pesquisa criativa.   

Nessa investigação um resultado à parte foi colocar em perspectiva, dentre as 

práticas fotogramáticas pioneiras,  a produção de Hercule Florence no Brasil, e penso 

que é uma questão importante por dois motivos. O primeiro é que embora o lugar de 

Florence dentre os pioneiros da fotografia atualmente seja bastante aceito na literatura 

internacional, não me parece que seja igualmente bem estabelecido quando se trata 

de realizar uma historiografia à parte para a fotografia sem câmera.  

O segundo é que eu mesma produzi cópias cianotípicas por contato da minha 

produção fotográfica (confira a subseção O Grande Mar), e como explicarei adiante, 

considero que toda cópia por contato, inclusive os positivos obtidos por contato a partir 

de negativos são fotogramas. É exatamente na cópia de contato, que a  fotografia tem 
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sua vocação para a reprodutibilidade benjaminiana, estabelecendo assim uma 

conexão com a gravura, e veremos que diversos experimentos fotogramáticos 

exploram essa possibilidade, inclusive, os de Florence.   

Quando um artista realiza investigações teóricas dessa natureza, arrisca-se 

muito, por que como não tem necessariamente uma formação para tanto, nem sempre 

está capacitado para atender às demandas de rigor exigidas numa pesquisa de teoria 

ou história da arte. Ainda assim eu sentia que minha produção requeria uma análise 

comparativa entre fotograma (a princípio fotografia sem câmera) e fotografia, e assim, 

o que fiz nessa primeira aproximação, foi tentar colocar em discussão o lugar do 

fotograma em relação à fotografia, desde a origem e, ao final, retomar as questões 

sutis da comparação entre ambos. 

Uma vez feito isso, considerando que no meu trabalho costumo usar a 

conjugação de ambos os procedimentos, posso voltar à questão: o que é o fotograma 

em relação à fotografia? Surpreendentemente, veremos que há bastante mais 

sutilezas e controvérsias do que se poderia supor, de modo que penso que quando 

conjugo fotografia com e sem câmera nas minhas práticas, há algo muito particular 

nas imagens produzidas, e me parece que isto esteja relacionado à configuração 

singular entre corpos, câmera, luz e lugar que utilizo nos meus trabalhos.  

 

 

 

QUARTO 314. FOTOGRAMAS DO LOVE IN BAHIA. 

 

Gulliverina 

 

Das três paredes onde se projetavam as imagens externas do entorno da 

Estação da Lapa, que são as laterais e a frontal para a da janela, somente a direita e 

a frontal tinham uma imagem mais definida e reconhecível e sobre elas capturei 

primeiro os dois panoramas descritos nas seções anteriores.  
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Já a lateral esquerda tinha uma imagem distorcida e misteriosa, e não pude 

capturar o panorama correspondente (o que completaria boa parte da imagem visível) 

por que não havia tempo e precisava me organizar para a montagem na galeria Acbeu, 

muito próxima. Havia a possibilidade de capturar pequenas partes da imagem: tenho 

duas fotografias e um fotograma que sobrepostos, montam uma espécie de quebra-

cabeças. Abaixo as fotografias separadas e sobrepostas:  

 

 

 

 

 

 

Fig.78 - Rosa Bunchaft, Sem Título, Salvador, 2013. 
Gelatina e sais de prata s/ papel resinado. Série Love in Bahia.  

Fotografia em câmara escura arquitetônica. 

 

Não foi uma sobreposição planejada, foi casual e só percebi depois que, 

completando o quebra-cabeças, havia um fotograma do meu rosto e mão. As três se 

sobrepõe tendo como elemento comum de referência uma edificação que parece uma 

espécie de casarão com chaminé.  

É meu primeiro fotograma no Love in Bahia e acho que expressa um pouco do 

que foi estar confrontada com a imagem projetada. Há uma surpresa, um 

encantamento diante do mistério de uma paisagem que eu não conseguia decifrar, 

estando ali, encerrada, sem olhar para fora da janela, durante dias seguidos. É preciso 

dizer isto, como há uma enorme diferença entre a percepção da paisagem dentro e 

fora do quarto, uma coisa que pode inclusive ser um pouco perturbadora: durante 

algum tempo ao olhar para qualquer coisa do mundo eu a imaginava invertida como 
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na câmara escura ou em preto e branco como nas fotografias. Na verdade, depois de 

passar um longo tempo na câmara escura, sempre preciso de um tempo para me 

refazer – há algo um pouco alucinatório em estar continuamente imerso na luz 

vermelha e na imagem. 

 
 

 
Fig.79 - Rosa Bunchaft, Gulliverina. Salvador, 2013. 

Gelatina e sais de prata s/ papel resinado. Série Love in Bahia.  
Fotograma e fotografia em câmara escura arquitetônica. 

 

Esse fotograma me causava sempre uma sensação ambígua, por que a alegria, 

a surpresa, o encantamento e a curiosidade de entender a imagem invertida são tão 

sinceros e transparentes que me incomodavam um pouco – obra à parte ou registro? 

De certo modo esse fotograma é quase uma selfie daquelas que se faz numa situação 

surpreendente que parece digna de ser postada nas redes sociais. Também me 

causava certo estranhamento minha sombra tão perfeita com todos os meus cílios, e 

os fios das sobrancelhas, a boca aberta, enfim na imagem criada, havia algo com o 

que eu definitivamente não sabia muito bem como lidar.  

Talvez tivesse se tornado uma imagem de arquivo por que parecia mesmo quase 

um registro de processo, até que um convite me levou a encontrar um lugar muito 

interessante para ela. A proposta era para uma seção especial da Revista Thésis, da 

ANPARQ - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, uma sessão chamada Passagens e Imprecisões: o seu editor 

responsável, Xico Costa, buscava para o segundo número da revista  
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[...] aproximações de fundo ficcional que abordem arquitetura, 
urbanismo ou cidade. A ideia é que cada autor produza uma única 
imagem associada a uma ideia de arquitetura, urbanismo ou cidade 
que se enquadre no contexto da ficção. Como ficção estamos 
entendendo o que a Enciclopédia Larousse define como 'ato ou efeito 
de simular, fingimento; criação do imaginário, aquilo que pertence à 
imaginação, ao irreal; fantasia, invenção' mas também uma 
manifestação utópica ou distópica relacionada com arquitetura e 
urbanismo ou cidade. Além da imagem, o autor deverá selecionar e 
enviar também [formato DOC] um texto, de até 1000 caracteres, de 
um autor não ficcional. A idéia é que dos dois elementos [imagem 
ficção+texto não ficção] tenhamos a sugestão de um terceiro elemento 
a ser construído pelo próprio leitor. (COSTA, 2015) 

 

No que tange à imagem de fundo ficcional, a proposta me sugeria inicialmente 

os registros da noiva da performance Projeções sobre o Inacabado e me fazia lembrar 

como referência importante diversas imagens de Boris Kossoy27, pioneiro do realismo 

mágico na fotografia brasileira, com seus arlequins, manequins de feições misteriosos 

ou corpos mutilados surgindo na paisagem dos modos mais inesperados, maestros 

regendo túmulos e... noivas abandonadas.  

A noiva foi uma das possibilidades que pensei para a Thesis, mas além disto a 

proposta me conduziu de novo persistentemente para esse fotograma que me 

intrigava tanto. O que havia de tão estranhamente encantador nele?  

No início desta dissertação me referi a algumas personagens da literatura que 

me inspiram no estranhamento da relação entre câmera e corpo: falei muito da Alice 

do escritor italiano Gianni Rodari, por sua vez inspirada na de Louis Carroll. 

Repentinamente lembrei também do Gulliver de Jonathan Swift, um dos livros que 

mais me fascinou na infância, uma referência muito boa por que no romance a 

personagem se torna gigante em Lilliput, e depois em Brobdingnag é pequenino num 

lugar habitado por gigantes. Vejam que sou pequenina diante dos panoramas (cuja 

imagem na parede é ampliada), mas neste fotograma, sou como um gigante, e como 

é formidável ser Gulliverina, poder ser pequenina e gigante no mundo. 

                                                           

27 Kossoy é pesquisador, ensaísta e historiador: nos referimos anteriormente a ele como o primeiro a 
analisar a obra de Valério Vieira e nos referiremos mais adiante a respeito de suas descobertas sobre 
o lugar pioneiro ocupado por Hercule Florence na história da fotografia do século XIX, como artista e 
inventor que produziu isoladamente no Brasil. Além de pesquisador tem um lugar importante na 
fotografia brasileira e abre agora uma grande exposição na Suíça para comemorar meio século 
dedicado a ela. 
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O texto que escolhi para acompanhar a imagem é de Michael Foucault: não 

ficcional mas muito poético. Refere-se explicitamente a Gulliver como exemplo de uma 

das muitas lendas de gigantes – uma utopia que para Foucault, como todas, nasce 

num corpo que é ator (performer?) de todas as utopias. Até mesmo o olhar, seria uma 

forma mágica de colocar o mundo externo dentro do nosso corpo, portanto não é algo 

desencarnado destinado a uma etérea e hipotética alma, mas é destinado a um corpo 

vivo, desejante e mágico.  

 

 

[...] e disso estou muito seguro, de que as coisas entram na minha 
cabeça quando olho, porque o sol, quando é muito forte e me 
deslumbra, vai a desgarrar até o fundo do meu cérebro –, e, no 
entanto, essas coisas ficam fora dela, posto que as vejo diante de mim 
e, para alcançá-las, devo me adiantar. [...] O corpo, fantasma que não 
aparece senão na miragem de um espelho e, mesmo assim, de 
maneira fragmentada. Necessito realmente dos gênios e das fadas, e 
da morte e da alma, para ser ao mesmo tempo indissociavelmente 
visível e invisível? E, além disso, esse corpo é ligeiro, transparente, 
imponderável; não é uma coisa: anda, mexe, vive, deseja, se deixa 
atravessar sem resistências por todas as minhas intenções. Sim. Mas 
até o dia em que fico doente, sinto dor de estômago e febre. Até o dia 
em que estala no fundo da minha boca a dor de dentes. Então, então 
deixo de ser ligeiro, imponderável, etc.: me torno coisa, arquitetura 
fantástica e arruinada. 
Não, realmente, não se necessita de magia, não se necessita de uma 
alma nem de uma morte para que eu seja ao mesmo tempo opaco e 
transparente, visível e invisível, vida e coisa. Para que eu seja utopia, 
basta que seja um corpo. Todas essas utopias pelas quais esquivava 
o meu corpo, simplesmente tinham seu modelo e seu ponto primeiro 
de aplicação, tinham seu lugar de origem em meu corpo. Estava muito 
equivocado há pouco ao dizer que as utopias estavam voltadas contra 
o corpo e destinadas a apagá-lo: elas nasceram do próprio corpo e 
depois, talvez, se voltarão contra ele. Uma coisa, entretanto, é certa: 
o corpo humano é o ator principal de todas as utopias. Depois de tudo, 
uma das utopias mais velhas que os homens contaram a si mesmos, 
não é o sonho de corpos imensos, sem medidas, que devorariam o 
espaço e dominariam o mundo? É a velha utopia dos gigantes, que se 
encontra no coração de tantas lendas, na Europa, na África, na 
Oceania, na Ásia. Essa velha lenda que durante tanto tempo alimentou 
a imaginação ocidental, de Prometeu a Gulliver. (FOUCAULT, 2012) 

 

Na última vez em que estive no Love in Bahia antes da exposição na Galeria 

Acbeu, fiz algumas fotografias da paisagem externa, com uma câmera digital simples. 

Imaginei que poderiam ser úteis depois para comparação de algum detalhe da 
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paisagem que por acaso desafiasse minha curiosidade. A princípio, não tive muita 

vontade de fazer esta comparação, por que gosto imensamente mais do mistério que 

ficou sobre diversos elementos da paisagem, mas em certo momento isso foi 

necessário como referência para a correta montagem dos panoramas.  

A imagem abaixo foi obtida com o recurso de captura panorâmica das câmeras 

digitais convencionais. Para compará-la com as fotografias negativas do Love in 

Bahia, precisa ser espelhada. Uma vez ampliado o detalhe referente ao fotograma, 

vemos que a aparência intrigante deste decorre da perda de detalhes – o que implica 

num outro tipo de visibilidade.  O que parecia uma chaminé por exemplo, é apenas 

um prédio alto posicionado atrás da edificação. Que decepcionante, diante do mistério 

da casa improvável construída pela luz e pela ilusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fig.80 - Rosa Bunchaft, Gulliverina. Salvador, 2013. 
Gelatina e sais de prata s/ papel resinado. Série Love in Bahia. 

Comparação com imagens externas digitai  
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Fotograma de corpo: Alice no Quarto 11 

 

O primeiro fotograma de corpo inteiro da Série Love in Bahia se chama Alice no 

Quarto 11, e foi produzido num final de tarde, numa exposição de cerca 5 minutos. A 

imagem de edificações é visível de modo difuso por que o orifício da janela foi 

escolhido maior pelo horário com pouca luminosidade. A sombra do meu corpo nu de 

botas deixa simplesmente um vazio na imagem, é um ruído na fotografia da cidade: 

um registro direto e único da sombra e também do contato vivo do suporte 

emulsionado com a pele: a gordura e o suor aderem, deixam vestígios na revelação..  

Combinado à imagem fotográfica, o fotograma torna visíveis de modo mais 

explícito a imersão, a vivência mergulhada na luz líquida da cidade projetada em 

tempo real sobre todo o espaço, o processo fotográfico envolvendo longos tempos de 

exposição  inscritos na imagem por meu corpo que tenta permanecer imóvel mas sua 

e não consegue, escorrega, e sua mais e começa a sentir dor. A partir da relação de 

escala que permite ao fotógrafo operar dentro do dispositivo da câmara escura e 

utilizando técnicas artesanais de fotografia, o fotograma do corpo é uma contaminação 

na imagem, e por isso, do modo como o construí, convoca questões recentes da 

controversa relação corpo-imagem, ou corpo-câmera.   
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Fig.82 - Rosa Bunchaft, Alice no Quarto 11. Salvador, 2013 

Série Love in Bahia. Técnica mista: fotograma e fotografia em câmara escura arquitetônica.  
Sais de prata s/ papeis resinados. 0,48 × 1,424 m. 16 papéis resinados de 17,8 × 24 cada. Exposição 

Galeria Acbeu e Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia 2013. Fonte: Dossiê da artista.  
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Fotograma de corpo: A noiva despida (pela cidade mesmo) 

 

 

If I make the lashes dark 
And the eyes more bright 
And the lips more scarlet, 

Or ask if all be right 
From mirror after mirror, 

No vanity's displayed: 
I'm looking for the face I had 
Before the world was made. 

 
William Butler Yeats 

 
 

Que a fotografia pode revelar coisas da dimensão do inesperado, e que podem 

inclusive não ser inócuas, já foi dito muito poeticamente por Barthes (2012, p.32-33) 

em A Câmera Clara, numa referência bastante conhecida: "O punctum de uma 

fotografia é esse acaso que nela me fere (mas também me mortifica, me apunhala)". 

Em Paris Texas, do diretor Wim Wenders, o menino Hunter (e hunter em inglês 

significa caçador), ao ver a imagem da mãe verdadeira com quem não conviveu num 

filme super-8 de cenas domésticas, diz ao pai que acaba de (re)conhecer: "não é ela, 

é apenas ela num filme...há muito tempo atrás...numa galáxia distante, muito distante". 

A referência remetendo a Barthes28, enunciada por um menino que sente a falta da 

mãe (e do pai), mas deseja e teme seu encontro, e mediada pelo discurso heróico e 

masculino da série Star Wars é dessas coisas que fazem amar o cinema.  

Barthes e o menino Hunter se expressam como observadores de imagens às 

quais estão ligados intensamente pelo afeto e o acaso surge como sofrimento, que se 

silenciado, fere mais. É tão difícil que Barthes nem sequer nos mostra a fotografia que 

                                                           

28 "a foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de uma estrela. Uma espécie de 

vínculo umbilical liga a meu olhar o corpo da coisa fotografada: a luz, embora impalpável, é aqui um meio carnal, 

uma pele que partilho com aquele ou aquela que foi fotografado." (BARTHES, 2012, p.75). 
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gera toda a reflexão de A Câmara Clara: ainda que possa falar de algum modo sobre 

ela, toda a emoção que provoca nele só pode ser sentida por ele próprio.  

O que pode ser um punctum num autorretrato: um autopunctum para seu autor? 

Se sim, imagino que pelas suas séries fotográficas Francesca Woodman se colocou 

à prova nessa condição de modo contumaz: pela performatividade, pela 

experimentação precoce e intensa (dos 13 até seu suicídio aos 22 anos), sempre num 

lugar instável entre sujeito e objeto que se dava pelo uso incessante que fazia de si 

mesma e do seu corpo nu na investigação sobre a representação do feminino, da 

própria íntimidade e sexualidade, e enfim, pelo uso constante de longas exposições, 

uma técnica que convoca sempre o acaso. (BERNSTEIN, 2015) 

E se a fotografia comporta, sim, essa dimensão do acaso, como isso se dá nos 

processos fotogramáticos? Pode haver um autopunctum fotogramático? Veremos, 

nas próximas seções, razões pelas quais considera-se que os processos 

fotogramáticos deram origem a experiências mais originais que a própria fotografia 

convencional: uma delas é justamente o fato de que trata-se de técnicas 

experimentais não completamente controláveis nas quais apenas é possível sondar 

algumas previsões e suposições. Diz-se que o próprio modo como Man Ray descobre 

a possibilidade do fotograma como criação poética se deve ao inesperado, 

acontecendo por que ao ligar acidentalmente a luz do laboratório, percebeu que um 

objeto deixa uma marca sobre um papel fotossensível se está apoiado sobre ele.   

Nos meus processos a natureza da prática fotogramática ligada ao acaso é 

exacerbada quando utilizo duplas e longas exposições, e foi isso que aconteceu neste 

fotograma. Para criá-lo, usei o vestido da primeira apresentação da performance 

Projeções sobre o Inacabado: pensei ingenuamente que se capturada, seria bonita a 

textura das rendas, sua transparência. Era um fim de tarde quente, e estava feliz por 

ainda haver luz. Segui meu procedimento usual: escolhi um lugar da imagem 

projetada sabendo que meu corpo apagaria parte dela, experimentando modos de 

ocupar o espaço do papel e posições não desconfortáveis, por que já sabia como é 

doloroso ficar imóvel por longos tempos. 

Ao final da sensibilização, depois de me recompor o mais rapidamente possível, 

a revelação foi iniciada. Foi aos poucos que a imagem foi sendo montada no banheiro, 

colada aos azulejos, à luz vermelha, e à medida em que cada fragmento era revelado, 
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não queria me reconhecer na imagem: um desconforto indizível. Eu me via nos piores 

momentos da vida e de mim mesma, e dizer mais é desnecessário, porque cada um, 

ainda que artista, tem direito de ter para si o nome dos fantasmas que o assombram.  

Às vezes quando penso nisso racionalmente, o que me ocorre é que esse 

resultado vem do fato de que eu, mais do que nos outros fotogramas, suei (as digitais 

são o vestígio químico) e comprimi muito mais meu corpo no papel. A artista sueca 

Pipilotti Rist faz algo semelhante quando comprime seu rosto maquiado contra um 

vidro em Flatten, um gesto tão desconcertantemente simples e lúdico quando reedita 

uma brincadeira comum de crianças, e que entretanto resulta numa trama tão 

complexa, aberta e até sombria que insinua sentidos libertários, feministas, sexuais, 

anti-consumistas, anti-narcisistas, principalmente quando exibido num dentre tantos 

outros telões de alta definição em plena Times Square... 

No meu caso não foi planejado intencionalmente nessa direção, mas vejo em 

ambos uma espécie de autorretrato desafiando de algum modo uma superfície-

suporte, e indiretamente, um aparato. Isso me faz pensar também numa espécie de 

autorretrato videográfico, Um soco na Imagem, do artista baiano Danillo Barata, que 

além do meio também desafia de quebra os estereótipos de masculinidade e o culto 

romântico da natureza heróica do artista. A minha (quase) não intencionalidade vem 

do fato que, assim como para muitos artistas e fotógrafos, o autorretrato é frequente 

na minha produção fotogramática não necessariamente por um (deliberado) exercício 

narcísico ou de auto-conhecimento, mas de modo natural pela maior facilidade de 

dispor de mim mesma, às vezes em situações difíceis e cansativas para o corpo, 

experimentar o que me convier a todo momento que quiser.  

E no entanto, se evito na arte a intimidade e o pessoal do elemento 

autobiográfico e ele se revela na vermelhidão e se materializa em prata, o que me diz 

este oráculo, esse particularíssimo dispositivo de autorretratos maquinados pela 

sombra? Não fui dotada com dons adivinhatórios, então apenas posso afirmar, agora, 

que, se pela arte não posso escapar de mim mesma nem num fotograma, esse 

punctum fotogramático foi um pouco como aquela expressão popular - ir buscar a lã 

e sair tosquiado - um acaso que me fez parar o processo criativo por uma dezena de 

dias e que ainda me afeta como criadora, observadora e objeto daquela imagem.  
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Fig.83,84,85 - Rosa Bunchaft, A Noiva despida pela cidade mesmo. Salvador, 2013. 

Série Love in Bahia. Gelatina e sais de prata sobre papeis resinados.  
Técnica mista: fotograma e fotografia em câmara escura arquitetônica (dupla exposição).  

1,70 × 0,70 m. 24 papéis fotográficos de 17,8 × 24 cm cada.  
Backlight. Exposição Galeria Acbeu. Fotografia das obras: Mayra Lins. Fonte: Dossiê da artista.  
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Fotograma A Voz do Senhor do Bonfim 

 

 

 

 
 

Fig.86 - Rosa Bunchaft, Projeção em câmara escura. Love in Bahia. Salvador, 2013. 
Imagem projetada no teto do quarto 11. Fonte: Dossiê da artista. 

 

Se a fotografia na sua materialidade é um suporte emulsionado que intercepta 

durante algum tempo essa projeção que é fluxo de luz líquida do mundo, o que é o 

corpo imerso nisso? Sujeito e objeto da imagem, ele testemunha: nas paredes, chão, 

lençóis, teto, há muito mais além do que fica na fotografia, há uma fotografia como 

processo e como imagem-movimento, extracampo do filme,  fugaz como os amores 

do Love in Bahia, cinema vivo do infinito plano-sequência da vida da cidade. 

O quarto 11 fica num andar mais elevado que o nível da rua, e embora em maio, 

junho, e julho de 2013 estivesse mais nublado, num raro e bom dia de sol, numa 

determinada hora da manhã, olhando para o teto, seria possível observar o movimento 

na calçada à frente da janela, diante da escada de acesso à Estação da Lapa. Um dia 

comecei a perceber uma imagem projetada que me intrigava: o que se vê na fotografia 

de registro de processos acima, apenas um pouco mais esmaecido.  

Comecei a tentar decifrar aquele grafismo invertido, ondulando no teto como 

bandeira entre a luminária e a TV de parede. O desafio seria tentar entender o que 
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seria, sem olhar para fora. Não consegui, a imagem esvaneceu e como eu disse há 

algo de alucinatório em estar na câmara escura longo tempo, e afeta minha 

percepção. Horas depois, ao abrir a janela antes de  ir para casa, pude ver que era a 

frase impressa na cobertura da barraca de um camelô em frente à janela, serpeando 

ao vento, reutilizada a partir do material de lona da propaganda da Rádio EXCELSIOR 

AM 84, uma emissora católica de Salvador mantida pelos fiéis cujo slogan é: "A voz 

do Senhor do Bonfim".  

 

 

Fig.87 - Rosa Bunchaft, Registro de Processos. Love in Bahia. Salvador, 2013. 
Imagem externa. Fonte: Dossiê da artista. 

 

O Senhor do Bonfim, objeto de intensa adoração em Salvador, é a igreja católica 

mais importante da cidade, e também o destino final da caminhada anual de 

celebração mística e sincrética que ocorre em janeiro, controversa pelo encontro tenso 

do catolicismo com as religiões afro-brasileiras que se dá no ponto alto da festa: a 

lavagem com água de cheiro das escadarias pelas baianas ao som de palmas, 

atabaques e cânticos africanos. Os fotogramas da série A Voz do Senhor do Bonfim 

são uma dupla exposição: primeiro a captura do fotograma com a silhueta do meu 

rosto e depois a imagem da rua e dos camelôs capturada no teto do quarto 11 do 

motel Love in Bahia.  
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Fig.89,90,91 - Rosa Bunchaft, A voz do Senhor do Bonfim. Salvador, 2013. 
Série Love in Bahia. Gelatina e sais de prata sobre papeis resinados. 24 X 17,8 cada. Técnica mista: fotograma e 

fotografia em câmara escura arquitetônica (dupla exposição). Fonte: Dossiê da artista. 

 

 

Outros experimentos com Fotogramas 

 

 

Fig.92 - Rosa Bunchaft, Sem Título. Salvador, 2013. 
Acervo Coleção Galeria Acbeu. Série Love in Bahia. Gelatina e sais de prata sobre papeis 
resinados. 48 X 35,6 – 4 papeis de 24 X 17,8 cada. Técnica mista: fotograma e fotografia  

em câmara escura arquitetônica (dupla exposição). Fonte: Dossiê da artista. 
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Fig.93 - Rosa Bunchaft, Sem Título. Salvador, 2015. 
Gelatina e sais de prata sobre papeis resinados. Fotograma. 48 X 106,8. 6 papeis 24 X 17,8 cada. 

Exposição Minérios, Jovan Mattos. Registro: Marina Alfaya. Fonte: Dossiê da artista. 
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A série Argéntique 

 

São 4 pequenas jóias garimpadas acidentalmente no Love in Bahia, em 2014 - 

uma espécie de técnica mista envolvendo fotogramas e quimigramas. Alguns pedaços 

de negativos utilizados como testes que não haviam resultado em boas imagens foram 

descartados sem completar o processo de revelação - só passaram pelo revelador e 

foram jogados numa das bacias, aleatoriamente, um sobre o outro. Enquanto as 

outras imagens iam sendo reveladas, ficaram expostos à luz que ia sendo acesa em 

alguns momentos. Ao final, limpar o lugar, percebi que um sobre o outro, molhados 

de revelador, haviam se tornado estas pequenas peças prateadas.  

Quando surgiu em 2015 o convite para participação na exposição Minérios, do 

artista escultor baiano Jovan Matos, a proposta apresentada por ele me fez lembrar 

daquelas jóias acidentais da fotografia. Argéntique é o termo adotado na França para 

o que costuma se denominar fotografia analógica. O termo refere-se a argentum, aos 

sais de prata, ou seja o termo se ancora na materialidade: "Son  procès  déroule  un  

continuum  physique,  du  signal  optique  en  passant  par  la  chimie  des  sels  

d’argent  jusqu’au  support  papier." (ROUILLÉ, 2011).  

Para André Rouillé o termo fotografia analógica, que de acordo com ele foi criado 

pelos norte-americanos, é muito menos apropriado: vem do grego Analogon e é 

tributário da natureza técnica, automática (e não material). A fotografia seria "análoga" 

ao quê? À verdade, ao real, e então para Rouillé o termo implicaria na crença num 

regime de imparcialidade e neutralidade que ele rejeita enfaticamente, de modo que 

Argéntique lhe parece bastante mais correto. De todo modo acho o termo maravilhoso, 

e meus pequenos tesouros foram para o Solar Ferrão em caixinhas porta-jóias de 

vidro e metal, para enfatizar sua natureza preciosa. 

 

 
Fig.94 - Rosa Bunchaft, Sem Título. Série Argentique. Salvador, 2014. 

Gelatina e sais de prata sobre papel resinado. Técnica mista: quimigrama e fotograma. 
Registro: Marina Alfaya. Fonte: Dossiê da artista. 
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Fig.95 - Rosa Bunchaft, Sem Título. Série Argentique. Salvador, 2014. 
Gelatina e sais de prata sobre papel resinado. Técnica mista: quimigrama e fotograma. 
12 X 7 cm cada, aproximadamente. Exposição Minérios – Jovan Mattos. Solar Ferrão.  

Registro: Marina Alfaya. Fonte: Dossiê da artista.  
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QUARTO 315. FOTOGRAMAS COMO PRÁTICA PIONEIRA 

 

O que é um fotograma? A princípio, a descrição mais usualmente adotada é a 

que define o fotograma como uma prática fotográfica sem câmera em que a formação 

da imagem acontece diretamente quando se expõe à luz objetos ou outros materiais 

previamente dispostos sobre um suporte fotossensível, produzindo assim uma 

silhueta ou uma impressão por contato.  

Neste processo sem dispositivo óptico tem-se que após a revelação a parte que 

estava exposta à luz estará escurecida, e as partes protegidas pelo contato do suporte 

com o objeto estarão tão mais brancas, quanto este objeto for mais opaco. Se houver 

a utilização de objetos com graus distintos de espessura, transparência e translucidez, 

cria-se uma certa gama de claros-escuros. Uma variação nos tempos de exposição 

ou nas intensidades distintas de luz aplicadas à mesma composição de objetos vai 

resultar em imagens mais claras ou escuras. Se a direção com que a luz incide for 

perpendicular ao suporte fotossensível, a imagem e o objeto tem mesma dimensão, 

caso contrário, e se o objeto não for bidimensional, as sombras geram uma imagem 

do objeto distorcida, por isso não tão reconhecível. 

Descrita assim pode parecer complexa, mas a pratica é muito simples e mesmo 

sem esta experiência em laboratório, a ideia de fotograma pode ser intuitivamente 

absorvida através da observação das coisas cotidianas da vida, pois existem diversos 

efeitos da luz do sol como o desbotamento dos tecidos, a marca de um objeto 

abandonado sobre a relva por algum tempo, ou a que móveis e quadros deixam sobre 

a parede de um aposento ensolarado, e inclusive as marcas sobre nós mesmos: 

vestimos roupas e andamos sob o sol, então aprendemos que somos fotossensíveis 

pela diferença do tom da pele coberta e exposta.  

A brincadeira de um cãozinho e a surpresa de uma menina quando confrontada 

com este fato tão prosaico da vida que é nossa fotossensibilidade fez a propaganda 

da loção bronzeadora Coppertone de 1959 se tornar um clássico e a companhia ficar 

mundialmente famosa. Já na arte contemporânea, outro fotograma vivo é o sucesso 

da metalinguística e conceitual performance Reading Position for Second Degree 

Burn, de 1970, de Dennis Oppenheim, criada com um livro de título "Tatics" (tática em 
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inglês) sobre a pele do artista. Um trabalho que não deixa tampouco de ter seu humor, 

ainda que um pouco mórbido, por que uma queimadura de 5 horas sob o sol não deve 

ter doído pouco ao artista.  

 

 

 
 

Fig.96 - Dennis Oppenheim, Reading Position for Second Degree Burn. New York, 1970. 
Fonte: Coleção Musée National d'Art Moderne. Centre Pompidou. Disponível em: 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cK5pM6/rEnRe79 

 

Os exemplos acima são recentes, mas certamente a natureza fotossensível de 

certos materiais não deixou de surpreender e instigar homens inventivos e 

imaginativos de antigas civilizações, e nem tampouco de suscitar a possibilidade de 

que fosse utilizada de algum modo: acredita-se por exemplo que em tempos bíblicos 
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os Fenícios antigos teriam utilizado o sol para fazer cópias de desenhos realizados 

sobre papiros translúcidos (KENT; LANCOUR, 1969, p. 644).  

Assim a origem do fotograma antecede em muito a utilização de câmeras 

fotográficas e tem um episódio particularmente importante nos eventos fundadores 

dos princípios químicos da fotografia a partir da descoberta acidental da sensibilidade 

dos sais de prata à luz em 1727, pelo alemão Johan Heinrich Schulze. Professor de 

medicina na Universidade de Altford, Schultze misturou giz em pó numa solução de 

ácido nítrico contendo nitrato de prata com a intenção de obter um material 

fosforescente e constatou, para sua  surpresa, que a parte sedimentada exposta à luz 

do sol se tornara violeta escura, enquanto a parte voltada para a sombra continuava 

inalterada. Experiências posteriores o ajudaram a certificar-se que a causa era mesmo 

a luz e não o calor ou outros fatores. Então ele começou a experimentar, quase 

brincando, o que deve ter sido maravilhoso: passou a usar fios, letras recortadas e 

desenhos que, envoltos sobre as jarras contendo soluções de giz com nitrato de prata, 

produziam imagens que eram silhuetas em negativo daquelas formas e que podem 

ser considerados fotogramas.  

Embora os fotogramas efêmeros de Schultze continuassem a escurecer com a 

luz, sua descoberta junto com a de outros estudiosos do século XVIII foi muito 

importante no que diz respeito ao conhecimento dos fundamentos químicos da 

fotografia e os passos seguintes seriam no sentido de solucionar a questão que 

representava o grande desafio: como fixar as imagens. Novas iniciativas ocorreriam 

apenas após certo tempo: em 1802  Thomas Wedgwood publica com Sir Humphry 

Davy no London’s Journal of the Royal Institution o artigo An Account of a Method of 

Copying Paintings upon Glass, and of making Profiles by the Agency of Light upon 

Nitrate of Silver; with Observations by H. Davy. 

Relata-se naquela publicação que não tendo Wedgwood obtido êxito ("com 

tempos moderados") no seu primeiro objetivo, que era realizar imagens utilizando a 

câmara escura, passou a desenvolver experimentos sem câmera utilizando por um 

lado, pinturas sobre vidro por outro, folhas e asas de insetos, obtendo assim por meio 

da luz, cópias sobre papel e couro branco impregnados de nitrato de prata. Wedgwood 

também relata ter tentado sem sucesso fixar as imagens, que escureciam quando 

expostas à luz, mas ainda que os resultados não tenham sobrevivido, o que é descrito 
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por ambos sobre aquelas experimentações seminais é o que podemos considerar 

como o fundamento do processo de produzir fotogramas.  

Assim Thomas Wedgwood com seus "perfis agenciados pela luz" descritos em 

1802; William Henry Fox Talbot, que no artigo Some Account of the Art of Photogenic 

Drawing of the Process by which Natural Objects may be made to delineate 

themselves without the aid of the Artist’s pencil, de 1839, discorre sobre seus 

"desenhos fotogênicos" sobre papéis sensibilizados com sais de prata; Sir John 

Herschel, astrônomo, químico e matemático que além de encontrar o agente fixador 

no tiossulfato de sódio em 1919 e apresentar a descoberta a Talbot, inventa a 

cianotipia em 1842 (On the Action of the Rays of the Solar Spectrum on Vegetable 

Colours, and on Some New Photographic Processes, em Philosophical Transactions 

of the Royal Society of London); Hippolyte Bayard com seus fotogramas de múltiplos 

objetos em cianótipos positivos criados por volta de 1842 e a botânica inglesa e talvez 

também primeira fotógrafa mulher29 Anna Atkins, autora do primeiro livro ilustrado 

fotograficamente, Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions, publicado em 

1843  com uma enorme coleção de fotogramas de algas em cianótipos30,  são alguns 

dos pioneiros mais comumente lembrados desse primeiro período de pesquisa com 

fotogramas, que se deu no século XIX, muito vinculado às pesquisas científicas da 

época.  

As imagens sem câmera por contato produzidas nesta fase, seja de delicadezas 

como rendas e objetos naturais - folhas, flores, sementes e plumas - seja de pinturas, 

desenhos e gravuras, já demonstravam logo de início que a fotografia poderia ser 

muitas coisas, de excepcional beleza e ao mesmo tempo, peculiar instrumento de 

registro, documentação cientifica e também, de reprodutibilidade técnica de imagens 

pré-existentes.  

 

                                                           

29 Na historiografia é controverso se é Anna Atkins a primeira fotógrafa mulher. O marido e o pai de Anna eram 
amigos de William Henry Fox Talbot, e ela aprendeu com ele tanto as técnicas da cianotipia quanto do calótipo, 
mas Constance Talbot, sua esposa, também realizou fotografias: como não restaram imagens, parece não haver 
como provar quem foi a primeira de fato. 
30 Toda disponível digitalmente no site da NYPL -  New York Public Library:  
NYPL Digital Gallery | Ocean Flowers: Anna Atkins’s Cyanotypes of British Algae. Site Institucional. Acesso em: 9 
fev. 2015. Disponível em: <http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/explore/dgexplore.cfm?col_id=188>.  
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Fig.97 - William Henry Fox Talbot, Wrack. 1839. 

Fonte: The Metropolitan Museum of Art. New York, 
EUA. 22 x 17.5 cm. Disponível em: 

www.metmuseum.org/toah/hd/tlbt/hd_tlbt.htm 
 

 
Fig.98 - Sir John Herschel,  Four Leaves. 1839.  

Fonte: Bodleian Libraries. William Henry Fox Talbot 
Catálogo Raisonné. Disponível em: 
http://foxtalbot.bodleian.ox.ac.uk/wp-

content/uploads/sites/2/2016/01/jfwh_water_1943-38-2.jpg 
 

  

 
Fig.99 - Hippolyte Bayard, Arrangement of 

Specimens. Paris. c.1842 
Cyanotipe, 27,7 X 21,6 cm 

Fonte: NAEF (2004). 
 

 
Fig.100 - Anna Atkins, Photographs of British Algae: 

Cyanotype Impressions. 1842. 
Fonte: The New York Public Library. Digital Collections. 

Disponível em: 
http://digitalcollections.nypl.org/collections/photographs-
of-british-algae-cyanotype-impressions#/?tab=navigation 

 

No que diz respeito a esta última possibilidade, apesar de ter produzido belos 

fotogramas de rendas, folhas e outros objetos naturais, a cianotipia interessava a Sir 

John Herschel muito mais por suas possibilidades práticas que artísticas, já que 

desejava encontrar uma forma de reproduzir seus apontamentos científicos. A própria 

denominação dada indica isto, ciano, em grego significa azul escuro e, tipo, 

impressão, e ao longo das suas experimentações Herschel utilizou gravuras pré-

existentes como fonte de imagens.  
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Fig.101 - Henry Cook, A Scene in Italy. Gravura 
original.1839. 

Fonte: Harry Ransom Center, University of Texas. 
Disponível em: http://blog.hrc.utexas.edu/tag/henry-

talbot/ 

 
 

Fig.102 - Sir John Herschel, A Scene in Italy. 1839. 
Cianotipia a partir da gravura original. 

Fonte: Harry Ransom Center, University of Texas at 
Austin. Disponível em: 

http://blog.hrc.utexas.edu/tag/henry-talbot/ 
 

 

A não ser pelo uso restrito feito por um pequeno grupo de botânicos, a cianotipia 

caiu em desuso, até 1872, um ano após a morte de Herschel, quando a Marion & Cie, 

uma empresa parisiense, passou a explorar suas possibilidades comerciais 

produzindo com a solução cianotípica papéis sensibilizados denominados por ela 

"blueprint". Conhecida no Brasil como cópia heliográfica, seria o primeiro processo de 

fotocópia reprográfica, muito utilizado em desenho técnico para projetos de 

arquitetura, engenharia ou design até meados da década de 1950  na Inglaterra e 

início da década de 1970 nos EUA até ser substituído primeiro pelo processo 

diazótipo, depois pelas  modernas fotocopiadoras inventadas pela Xerox, pelo Cad - 

Computer Aided Design e AutoCad e pelas plotters, deixando entretanto influências 

presentes até hoje nas convenções atuais dos layouts de projetos, bem como na 

permanência da palavra blueprint em inglês como sinônimo de projeto original, 

esquema, planta. 

A possibilidade da impressão por contato, sem câmera, utilizando a luz do sol 

diretamente como meio de reprodutibilidade técnica de desenhos, gravuras e 

documentos pré-existentes foi experimentada por alguns pioneiros da fotografia que 

nem sempre têm seus nomes incluídos nos estudos específicos sobre fotogramas, já 

que a expectativa mais comum que se faz sobre os resultados desta prática é a dos 
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seus usos artísticos ou botânicos com a silhueta clara dos objetos dispostos sobre um 

fundo escuro, como é mais conhecida.  

Entretanto é interessante notar como no fotograma, ou seja de modo geral na 

cópia de contato, a  fotografia tem uma vocação para a reprodutibilidade, 

estabelecendo uma conexão com a gravura...  Além de Herschel, temos Niepce, que 

conhecia as técnicas de litografia e água-forte e, desejando produzir matrizes de 

gravura sem depender para isso de uma habilidade em desenho, investigou suportes 

sensibilizados com substancias diversas tanto em experimentos fotográficos com 

câmara escura, quanto sem câmara. Dentre estas experimentações, há um período 

entre 1822 e 1827 em que Niepce antes de voltar-se com maior ênfase para a 

fotografia com câmera, também desenvolve cópias de contato sem câmera a partir de 

desenhos e gravuras pré-existentes, encerados para tornarem-se transparentes e 

postos em contato com placas metálicas cobertas de betume da Judéia. As placas, 

depois de sensibilizadas e fixadas, serviriam como matrizes, um processo que Niepce 

chamou de heliografia. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Fig.103 - Joseph Nicéphore Niépce, Cardinal 
d'Amboise.  Agosto - Outubro de 1826.  
Gravura original de Isaac Briot deixada 

translúcida (envernizada) por Niepce para ser 
copiada por contato, por heliographia. Fonte: 

Musée Niépce. Disponível em:  
www.museeniepce.com/index.php/collecti

ons/enjeux-de-la-photographie/Nicephore-
Niepce 

 
 
 
 

Fig.104 - Joseph Nicéphore Niépce, Cardinal 
d'Amboise. Agosto 1826 - Janeiro 1827. 

 Fotografia sobre Placa de Estanho gravada a 
ácido - heliografia por contato a partir da gravura 

de Isaac Briot envernizada. Fonte: Musée Niépce. 
Disponível em:  

www.museeniepce.com/index.php/collections/enjeu
x-de-la-photographie/Nicephore-Niepce 



177 

 

Embora uma historiografia não seja objeto desta escrita, certos pontos opacos 

passaram a me interessar por que neles vi ampliada a ideia inicial que eu mesma tinha 

de fotograma:  penso que são fotogramas as cópias obtidas pela ação da luz sobre 

materiais fotossensíveis postos em contato com original - podendo ser usados como 

original matrizes diversas como imagens impressas, pintadas ou desenhadas, assim 

como os positivos obtidos por contato a partir de negativos. Philippe Dubois diz sobre 

estes últimos: "O fotograma aparece, literalmente como uma verdadeira impressão 

luminosa por contato (aliás, aquilo o que chamamos de cópia de contato é obtido 

estritamente da mesma maneira:  são de certa forma fotogramas de negativos)." 

(DUBOIS, 1993, p. 70). 

Esta introdução sobre os precursores dos fotogramas seria mais sucinta, mas 

em certo ponto me pareceu que uma historiografia particular do fotograma que me 

fizesse entender sua natureza e possibilidades não está toda contida nas narrativas 

canônicas da fotografia: corre sinuosa também um pouco à sua margem. Assim se a 

ideia comum e mais restrita de fotograma se alarga com a inclusão das cópias 

cianotípicas de apontamentos de Herschel e dos experimentos de Niepce com cópias 

de gravuras, isto me permite incluir também um verdadeiro ponto cego deixado pelas 

narrativas canônicas da história da fotografia e, por consequência, também pelas 

narrativas específicas sobre os precursores do fotograma: os experimentos pioneiros 

de Antoine Hercule Romuald Florence (1804-1879), desenhista, pintor, naturalista e 

inventor francês radicado na Vila de São Carlos, como se chamava então a cidade 

brasileira de Campinas. 

 

 

QUARTO 3. FOTOGRAMAS DE FLORENCE: UM PIONEIRO 

ISOLADO NO BRASIL 

 

Graças à pesquisa minuciosa e dedicada desenvolvida entre 1972 e 1976 pelo 

arquiteto, fotógrafo, professor e pesquisador da USP Bóris Kossoy, publicada a 

primeira vez em 1980 no livro que já se encontra na sua terceira edição Hercule 

Florence: 1833, a descoberta isolada da Fotografia no Brasil (KOSSOY, 1980), foi 
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possível comprovar internacionalmente inclusive num âmbito acadêmico, que tivemos 

aqui uma investigação fotográfica importantíssima, desenvolvida, de acordo com o 

autor, numa espécie de "curiosa reação em cadeia" isto por que Florence fez daquilo 

que o atormentava - as precárias condições de trabalho e o isolamento - a motivação 

para desenvolver suas invenções, que por sua vez, infelizmente, devido ao 

isolamento, não tiveram o devido reconhecimento até a divulgação da pesquisa de 

Kossoy. 

A impressionante narrativa de Kossoy sobre Florence me acompanha há alguns 

anos.  A simpatia pelo protagonista se deu logo no início do relato sobre a juventude 

e as circunstâncias que trazem Florence ao Brasil em 1824 aos vinte anos, jovem 

grumete desde criança apaixonado pelo mar, aventuras e viagens, justamente por 

conta do Robinson Crusoé de Daniel Defoé (simpatia por que por causa de livros como 

os de Dafoé, Louis Stevenson, Giulio Verne, Mark Twain, Emilio Salgari, Jonathan 

Swift e Homero, eu preferia brincar de pirata do que de  princesa como as outras 

meninas da minha escola). 

Depois no segundo capítulo também me sensibilizei pela transcrição de um 

trecho dos diários de Florence sobre suas primeiras impressões na chegada, em que 

narra a revolta que sente ao ver um escravo sendo açoitado no pelourinho, 

declarando-se contrário à escravidão. Me pareceu assim que estava isolado no Brasil 

não apenas como artista e inventor, mas como homem cujo pensamento estava à 

frente de seu tempo na sociedade escravocrata da época.  

Neste mesmo trecho sobre este choque inicial, Florence relata algo que parece 

muito a angústia que acomete muitos artistas, interpretada por ele como um 

pressentimento doloroso das outras dificuldades que viriam. É comovente como, no 

espírito de um Crusoé, ele enfrentaria as dificuldades, observando, estudando, 

inventando e criando, deixando um verdadeiro legado que infelizmente, seria 

reconhecido e divulgado apenas quase 140 anos após sua elaboração, confirmando 

seus piores pressentimentos. 

Por que razão objetiva penso que uma historiografia sobre os precursores do 

fotograma deveria passar necessariamente por Florence? Por que de modo 

semelhante mas independente ao de Niepce e Herschel ele também chegou à ideia 

de experimentos sem câmera para imprimir por contato pela luz do sol e a realizou. 
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Florence, que foi contemporâneo de Talbot, Anna Atkins, Daguerre e Niepce, mas ao 

contrário destes estava isolado do ponto de vista tecnológico, estudou novos métodos 

de impressão motivado pelo desejo de ver publicados alguns dos resultados das 

observações resultantes da sua participação como membro-desenhista da lendária e 

desafortunada expedição científica Langsdorff31, que aconteceu por quatro anos e se 

iniciou logo após sua chegada ao Brasil, percorrendo o interior do Brasil entre 1825 e 

1829. Assim, com o objetivo inicial de imprimir seus escritos e desenhos de forma 

mais simples e accessível e divulgar sua zoofonia, sistema de notação musical criado 

para registrar o canto dos pássaros, ele estuda, inventa, aperfeiçoa e implanta ao 

longo da sua vida novos sistemas de impressão como a Poligrafia, fundando o 

primeiro jornal da cidade. 

Ao contrário de alguns pioneiros que viam nas técnicas fotográficas uma 

possibilidade de representar as coisas do mundo sem que fosse necessário recorrer 

para isso ao desenho, para o qual sentiam algum grau de dificuldade32, Florence era 

não apenas inventor e naturalista, mas um talentoso desenhista e pintor, e nessa 

condição dupla em que se fundem artista e cientista, Florence desejava produzir 

impressões de contato de seus próprios desenhos pela luz solar. É por esta razão que 

penso ser necessário que não apenas as historiografias da fotografia, mas também 

as narrativas específicas sobre este objeto maravilhosamente impuro que é o 

fotograma incluam a contribuição de Hercule Florence, que envolve a criação de um 

conjunto de rótulos para frascos farmacêuticos que, de acordo com o IMS - Instituto 

Moreira Salles, é o mais antigo objeto fotográfico do continente americano: 

 

                                                           

31 De acordo com Kossoy, " A Expedição Langsdorff teve um destino diferente das demais expedições que 
percorreram o Brasil ao longo do século XIX. Face à fatalidade que acometeu seu chefe, o Barão de Langsdorff, a 
empresa não teve, à época, um fecho conclusivo em termos da devida divulgação de seus resultados, tal como se 
deu com as expedições cujas pesquisas eram imediatamente comunicadas às instituições científicas européias, e 
devidamente publicadas. Os profícuos resultados da Expedição Langsdorff seja do ponto de vista científico, seja 
do iconográfico, apenas começariam a ser conhecidos -- e mister que se diga, fragmentariamente -- a partir do 
final do século passado." (KOSSOY, 2006) 

32 Temos esta frustração com o desenho relatada na historiografia pelo menos a respeito de Talbot, Niepce e Anna 
Atkins. Esta última escreve em Outubro de 1843: "The difficulty of making accurate drawings of objects as minute 
as many of the Algae and Confera, has induced me to avail myself of Sir John Herschel's beautiful process of 
Cyanotype, to obtain impressions of the plants themselves".   
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Fig.105 - Hercule Florence, Epréuve Nº2 (photographie). Campinas, 1833.  
Coleção Pedro Corrêa do Lago. Instituto Moreira Salles. Conjunto de rótulos para frascos 

farmacêuticos. Fonte: Brasiliana Fotográfica Digital. Disponível em: 
http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/1777 

 

 

A importância histórica do objeto fotográfico em parte reproduzido 
acima é inestimável: trata-se do mais antigo registro fotográfico 
existente no continente americano, baseado na sensibilidade à luz dos 
sais de prata. Fruto do trabalho combinado de inventor e artista de um 
personagem fascinante – o naturalista, desenhista e tipógrafo francês 
Antoine Hercule Romuald Florence –, a imagem foi obtida por 
exposição à luz do sol de um papel sensibilizado fotograficamente com 
cloreto de prata em contato com um desenho produzido com ponta 
metálica sobre um vidro previamente enegrecido com fuligem. É a 
peça mais valiosa da Coleção Pedro Corrêa do Lago, composta por 
2.464 fotografias dos mestres do século XIX no Brasil, adquirida pelo 
IMS em fevereiro de 2002. (IMS - INSTITUTO MOREIRA SALLES, 
[S.d.]) 
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Hercule Florence não realizou apenas experimentos sem câmera, mas também 

com uma câmara escura de papelão feita por ele mesmo, um tanto precária, já que 

vazava luz. As fotografias com câmera, que infelizmente se perderam, antecedem as 

impressões pela luz solar conforme os registros em diários pessoais que abarcam um 

período de 1833 a 1837. Transcritos no livro de Kossoy eles documentam então 

achados notáveis a começar pelo fato de que Florence, como enfatiza Kossoy, foi "Um 

dos poucos homens no mundo que imaginou associar o princípio óptico da camera 

obscura ao conhecimento das propriedades químicas dos sais de prata, visando a 

obtenção e reprodução de imagens pela ação da luz." (KOSSOY, 2006, p.11). 

Os fatos notáveis colocam o Brasil pari passu e em certos momentos, à frente 

do que estava acontecendo na Europa nos primórdios da fotografia, pois Florence, de 

modo isolado, além de ter imaginado a associação dos princípios químicos e físicos 

da fotografia, resolveu parcialmente o problema da fixação (experimentou como 

agentes água, urina, amônia); fez a primeira fotografia no mundo a registrar um ser 

humano; constatou que os resultados eram imagens negativas e pensou formas de 

inverter claros e escuros experimentando inclusive a impressão por contato pela luz 

solar para isso, além de tentar chegar ao positivo direto de outras formas; cogitou o 

emprego de cloreto de ouro e também a possibilidade de imagens em azul a partir da 

dissolução de ferro em cópias preparadas com ácido prússico; e como se não 

bastasse, na medida em que imaginou e/ou experimentou todos estes processos, 

cunhou a palavra photographie como uma possibilidade de descrevê-los a partir da 

sua natureza intrínseca: em 1834 ou seja, pelo menos cinco anos antes de quando se 

aponta nas narrativas oficiais o surgimento do termo photography, atribuído a John 

Herschel. 

Todos estes fatos estão relacionados no livro de Kossoy, que é muito preciso, 

objetivo e claro em relação às fontes, ao contexto e às datas de cada passo dado por 

Florence neste percurso, mesmo por que isto foi necessário para enfrentar o ceticismo 

inicial de alguns membros da comunidade científica internacional, para a qual a ideia 

da inclusão de um país periférico na rota da historia da origem da fotografia causou, 

digamos, desconfiança e estranhamento (KOSSOY, 1980). Entretanto atualmente 

pode-se se sentir o orgulho de ver que, com o apoio e participação da família Florence, 

graças ao trabalho desempenhado por Kossoy através da pesquisa, da  participação 
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em eventos internacionais, graças à publicação do livro e de artigos científicos em 

revistas importantes como a October, graças à participação em diversos eventos 

internacionais, atualmente o protagonismo de Florence na invenção da fotografia é 

divulgado na literatura.  

Desde a leitura da primeira edição do livro eu não tinha a dimensão da 

repercussão posterior dos fatos ali revelados e foi uma felicidade encontrar por acaso, 

enquanto buscava referências sobre outras questões, muitas notas e passagens 

sobre Florence em livros sobre a origem da fotografia e outros processos históricos. 

Compilei algumas destas referencias publicadas entre 2006 e 2014 no Apêndice A  e 

elas mencionam e reconhecem: que Florence foi o primeiro que cunhou a palavra 

fotografia e não Sir John Herschel como se estava acreditando até a pesquisa de 

Kossoy; que são de Florence as primeiras tentativas registradas de fixar a imagem 

fotográfica; a importância das descobertas de Florence na historiografia sobre a 

origem da fotografia, fazendo jus a suas realizações e também às razões pelas quais 

não foram conhecidas anteriormente, e como questões de hierarquia política e 

econômica influenciam as escolhas do mercado e da historiografia sobre o que seria 

estabelecido como estatuto da imagem fotográfica. 

 

 

QUARTO 44. FOTOGRAMAS E FOTOGRAFIA: O PROBLEMA DA 

ORIGEM 

 

As referências finais mencionadas na seção anterior e detalhadas no apêndice 

sobre Florence deixam claro que a escolha pelo ano de 1839 como o da invenção da 

fotografia por Daguerre não se deu sem disputa e que havia diversos inventores 

ativamente produzindo em paralelo em distintos lugares. Assim esta escolha não 

ocorreu de forma isenta de interesses e valores comerciais, políticos, filosóficos33 

conduzidos pela Académie des Sciences, privilegiando um tipo específico de 

                                                           

33  Valores que se relacionam com as demandas crescentes de um mercado capitalista baseado na 
reprodutibilidade, automatismo e consumo 
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fotografia e ignorando solenemente os diversos processos fotográficos igualmente 

legítimos que disputavam com a Daguerreotipia o lugar inaugural na história da origem 

da fotografia.  

No centro da arena, representando a Académie des Sciences, recebendo 

diversas informações privilegiadas e manipulando o processo de uma forma que 

acabou sendo decisiva, mas não exatamente imparcial, havia uma figura chave: 

François Jean Dominique Arago, que apoiou e conduziu seu amigo Daguerre nas 

intensas negociações com o governo francês que culminaram no ato solene no 

Instituto da França em que em 19 de agosto de 1839 expôs todos os detalhes do 

processo em troca de uma pensão vitalícia do estado francês. O Estado francês por 

sua vez tornou público o conhecimento sobre o qual havia recebido os direitos, dando 

"uma das mais maravilhosas descobertas que a França se pode orgulhar" como 

presente ao mundo (menos à Inglaterra, país rival da França, onde Daguerre havia 

cuidadosamente depositado uma patente poucos dias antes). 

As notícias da "invenção da fotografia" por Daguerre alcançaram todo o mundo 

e devastaram a paz de espírito de pelo menos três dos pioneiros co-inventores da 

fotografia: Talbot, Bayard e Florence. Talbot, que estava bem certo de ter inventado a 

fotografia em 1933, já com as primeiras notícias sobre as pesquisas de Daguerre havia 

publicado seu artigo sobre os "photogenetic drawings" e então a partir das notícias de 

1839, apressa-se para concluir seu sistema fotográfico, conseguindo patenteá-lo em 

1941. Como entretanto poderia obter o mesmo sucesso que o daguerreótipo, que 

tinha patente livre?  

Bayard, por sua vez, sentindo-se enganado por Arago, que o havia dissuadido 

três meses antes de apresentar seus conhecimentos e as imagens já obtidas, realiza 

o célebre auto-retrato, uma espécie de foto-performance de protesto em que finge-se 

morto, o rosto e as mãos arroxeadas, com uma legenda muito sarcástica anotada no 

verso:  
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Fig.106 - Hyppolite Bayard, Fotoperformance, 18/10/1840. 
Fonte: (GUNTHERT, 2013) 

 

O cadáver que vocês vêem aqui atrás é o de M. Bayard, inventor do 
processo que acabam de ver [...]. Até onde sei o incansável 
experimentador tinha estado, por cerca de três anos, ocupado com 
sua descoberta.[...] O governo, que por um lado tem dado tanto ao 
Senhor Daguerre, disse que nada poderia ser feito em prol do Senhor 
Bayard; assim o pobre desgraçado afogou-se. (POIVERT, 2004, 
p.163)34   

 

No Brasil, através de passagens dos seus diários, percebe-se como Florence 

(apud MONTEIRO, 1997, p.69), ao receber a notícia, também afoga em frustração, 

sentimento exacerbado pela constatação de ter descoberto a fotografia antes de 

Daguerre e ter ficado à sombra em relação a ele pelas condições adversas de 

isolamento, incomunicabilidade: "Minha imaginação está cheia de descobertas. 

Nenhuma alma me ouve. Nem me compreende. Aqui só se dá apreço ao ouro, só se 

ocupam de política, açúcar e café".  

                                                           

34 Le cadavre du Monsieur que vous voyez ci-derrière est celui de M. Bayard, inventeur du procédé dont vous 
venez de voir, ou dont vous allez voir les merveilleux résultats. À ma connaissance, il y a à peu près trois ans que 
cet ingénieux et infatigable chercheur s’occupait de perfectionner son invention. L’Académie, le Roi et tous ceux 
qui ont vu ses dessins que lui trouvait imparfaits, les ont admirés comme vous les admirez en ce moment. Cela lui 
a fait beaucoup d’honneur et ne lui a pas valu un liard. Le gouvernement, qui avait beaucoup trop donné à M. 
Daguerre, a dit ne pouvoir rien faire pour M. Bayard et le malheureux s’est noyé. Oh! Instabilité des choses 
humaines! Les artistes, les savants, les journaux se sont occupés de lui pendant longtemps et aujourd’hui qu’il y a 
plusieurs jours qu’il est exposé à la morgue, personne ne l’a encore reconnu, ni réclamé. Messieurs et Dames, 
passons à d’autres, de crainte que votre odorat ne soit affecté, car la tête du Monsieur et ses mains commencent 
à pourrir, comme vous pouvez le remarquer. 
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As consequências da escolha de Arago também são decisivas para o que seria 

estabelecido como estatuto da imagem fotográfica: em seu livro The Keepers of Light: 

A History and Working Guide to Early Photographic Processes, que é uma referência 

clássica para a prática e a história da fotografia chamada alternativa, William Crawford 

pontua como "para ambos, fotógrafos e público, a sintaxe daguerreana estabeleceu 

determinados pressupostos sobre o que eram e como deveriam ser as imagens 

fotográficas" (CRAWFORD, 1979:28). O que era exatamente a "sintaxe 

daguerreana"?  

O conceito de sintaxe é construído por Crawford a partir da comparação entre o 

que seria uma sintaxe da pintura se comparada à uma da gravura: cada meio teria 

seu particular vocabulário de elementos técnicos como formas, texturas, tons, direção, 

características (direção, profundidade, etc..) do entalhe ou da pincelada etc. Para 

Crawford  também existe uma sintaxe fotográfica: "Em fotografia, a sintaxe é a 

tecnologia. É toda e qualquer combinação de elementos técnicos em uso." 

(CRAWFORD, 1979, p.7) Assim ao invés de uma sequência linear de eventos, 

Crawford adotará como fio condutor da sua particular historiografia da fotografia a 

evolução da sintaxe fotográfica (tom, cor, definição, reprodutibilidade, tempo de 

exposição...) partindo do pressuposto que esta define os limites e possibilidades do 

artefato fotográfico: "o fotógrafo pode fazer apenas o que a tecnologia disponível 

naquele momento lhe permite fazer". (CRAWFORD, 1979, p.6). 

E como é especificamente a sintaxe daguerreana? Em 2012 pude realizar o 

sonho de experimentar este processo histórico na oficina de daguerreotipia ministrada 

pelo Prof. Francisco Moreira da Costa, que é formado em Engenharia Química, 

fotógrafo, conservador com aperfeiçoamento em fotografia e preservação fotográfica 

no Rochester Institute of Technology (RIT), Museu Internacional da Fotografia em 

Rochester e no New York Municipal Archives, NY, através de bolsa da Fundação Vitae 

e da OEA que participou da implantação do Centro de Conservação e Preservação 

Fotográfica da Funarte em 1987, onde trabalhou até 1999. Este conjunto de 

conhecimentos bem particular foi fundamental para que ele pudesse tornar-se um dos 

únicos brasileiros a utilizarem a técnica original da daguerreotipia e estar entre os 

cerca de 30 daguerreotipistas contemporâneos em atividade no mundo inteiro. De fato 

a daguerreotipia é a técnica menos revisitada atualmente não apenas por que todo o 
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processo é extremamente laborioso e exige boas doses de concentração e paciência, 

mas também por que envolve químicos extremamente perigosos. 

 

  

 

Fig.107 - Studio Século XIX, Lumiar RJ, 2012 
Fonte: Dossiê da Artista 

 

A pesquisa e as oficinas de Daguerreotipia acontecem no Studio Século XIX, 

que fica num sítio na localidade de Lumiar, no munícipio de Nova Friburgo RJ, onde o 

acolhimento e a atmosfera da casa e da natureza da serra tornam o envolvimento com 

as etapas do processo ainda mais especial. Lumiar: luz. Durante muito tempo o sítio 

não teve energia elétrica, e há velas por toda a casa em garrafas antigas e objetos de 

todo tipo. Não é então qualquer luz: percebi, pelo que Francisco e sua filha Betina 

(que é assistente do pai na oficina) relataram sobre a casa na primeira noite de 

recepção aos aprendizes que, mesmo agora, ficar à luz e à sombra de velas tem uma 

conexão íntima com as sutilezas do processo fotográfico com o qual nos 

envolveríamos. 

A parte prática se inicia com a preparação das placas de cobre: o polimento 

precisa ser realizado com paciência e cuidado antes de iniciar o processo fotográfico 

em si de modo que a superfície de prata da placa esteja completamente livre de 

manchas ou outra contaminação. Seguem-se o prateamento, a sensibilização das 

placas, a captura da imagem e revelação. 
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Fig.108 - Oficina de Daguerreotipia Studio Século XIX, Lumiar RJ, 2012 

Fonte: Dossiê da Artista 

 
 

Na oficina pude constatar porque jamais seria possível entender por qualquer 

descrição ou reprodução fotográfica em livro o que é exatamente a sintaxe 

daguerreana e principalmente, o fascínio despertado por este objeto fotográfico 

absolutamente magnífico: um daguerreótipo tem algo de jóia, infinitamente preciosa. 

A fascinante historiografia da fotografia envolvendo este período, suscita 

inevitavelmente as questões: por que o marco zero da invenção da fotografia teria sido 

estabelecido por Daguerre em 1839 e não por seu falecido parceiro Niepce, com quem 

o primeiro aprendeu bastante e que em 1826 obteve a célebre Vista da janela em Le 

Gras? Por que o processo positivo direto de Daguerre e não o calótipo de Talbot, cujo 

sistema negativo-positivo, que Arago conhecia, tinha menor definição que a 

daguerreotipia mas contava com outras vantagens, dentre as quais a reprodutibilidade 

que faltava à daguerreotipia e que o tornaria depois, efetivamente o padrão dominante 

da fotografia analógica? Por quê negligenciar Bayard, que havia dado conhecimento 

a Arago de suas imagens e descobertas, tendo sido dissuadido pelo mesmo de 

apresentá-las?  
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Fig.109 - Rosa Bunchaft, Autoretrato. Daguerreótipo. Lumiar RJ, 2012. 
Registro: Marina Alfaya. Fonte: Acervo da artista. 

 

Embora, como já afirmamos, a historiografia não seja objeto desta seção que se 

concentra sobre fotogramas, estas questões me servem como introdutórias para o 

que nos interessa mais aqui, que é pensar o lugar da fotografia sem câmera em 

relação à fotografia com câmera. Em O Lugar do Olhar - a Cianotipia no ensino em 

artes visuais, Joaquim Jesus se pergunta por que, com o tempo, toda a diversidade 

de processos fotográficos legítimos produzida pelos pioneiros da fotografia passou a 

ser rotulada como fotografia "alternativa" e se a fotografia para ser considerada como 

tal tem de necessariamente implicar a câmera.   
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Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, fotografia define-se como 
a 'arte de deixar numa emulsão sensível a imagem de um objeto por 
meio da luz' (s/d:781). Para a New Encyclopedia Britannica, 'Fotografia 
(do grego photos ['luz'] e grafia ['escrita']) é a gravação de imagens 
visíveis pela acção da luz sobre materiais fotossensíveis' (1989:770). 
Como podemos ver, até agora, não existe nenhuma referência à 
câmara, ao tipo de emulsão ou à tonalidade da imagem formada. No 
entanto, todos sabemos que para se fazer uma fotografia é necessária 
uma câmara fotográfica. Aliás os pictogramas que aparecem a 
designar – 'proibido fotografar' -, são desenhos estilizados de uma 
câmara. Como justificar esta conjuntura? Haverá ou não a 
necessidade de uma câmara para se 'fazer' uma fotografia? A 
Enciclopedie Francaise avança com uma definição mais 
esclarecedora: 'arte de escrever com a luz; a obtenção de uma 
imagem através de um processo que envolve a óptica para formar a 
imagem sobre uma emulsão fotossensível e química para fixar essa 
imagem' (1975:9408). Ainda que esta definição não aluda diretamente 
à câmara, a intervenção da óptica explica porque é que de certa forma 
nós não conseguimos impedir de relacionar a fotografia com uma 
câmara. Porque ela é o resultado 'do olhar que a circunscreveu na 
irrecusável geometria euclidiana do redutor do caos exterior [...], 
construção mental, feita de histórias pessoais, do olhar do outro' (Siza, 
1995:11; o itálico é meu). (JESUS, 2011, p.62-63) 

 

Pode-se então ampliar a questão perguntando-nos se a fotografia tem de 

necessariamente implicar uma câmera fotográfica, um referente externo e o olhar 

perspectivista. Que espécie de percepção teríamos caso as qualidades do fotograma 

tivessem prevalecido sobre a ambição de extrair a verdade do visível, a vocação da 

exatidão, da minúcia e dos detalhes da daguerreotipia?  

Não pretendo responder esta questão, mas ressaltar que o que está em jogo 

sempre é a pergunta que nos fizemos no início desta seção, diante da especial 

natureza do fotograma. Para Aumont a direção inaugurada por Fox Talbot com seus 

photogenic drawings distingue-se da direção seguida pela fotografia convencional 

com câmera na medida em que seus usos sociais não são os mesmos: enquanto a 

fotografia convencional reforça e depois substitui a pintura em suas funções 

representativas, o fotograma teria levado a práticas mais originais (AUMONT, 2002, 

p.165). É sobretudo às práticas das vanguardas que Aumont se refere, práticas que 

serão objeto da seção seguinte.  
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QUARTO 145. FOTOGRAMAS DAS VANGUARDAS: PARA ALÉM 

DO ÍNDICE 

 

Inicialmente registro científico, possibilidade utilitária (e nem por isso menos 

inventiva ou criativa) e de reprodução técnica de imagens pré-existentes, o fotograma 

passaria a ser utilizado pelas vanguardas históricas como forma de expressão 

artística: desde 1919 pelo pintor alemão Christian Schad (Schadografias), em 1922 

por Man Ray (Rayografias), em seguida também em 1922 por László Moholy-Nagy. A 

sequencia de eventos que marca este renascimento do fotograma nas vanguardas é 

sucinta mas claramente descrita no artigo Les discours de l’origine. À propos du 

photogramme  et du photomontage, de Clément Chéroux (CLÉMENT CHÉROUX, 

2004), uma breve cronologia que, incluindo também as zonas opacas, fornece uma 

"compreensão menos aleatória" a partir das fontes disponíveis, testemunhos, 

publicações.  

No Brasil é importante estudar a utilização artística do fotograma por Geraldo de 

Barros em 1950 (Fotoformas) mas esta também é razoavelmente debatida na 

literatura (LIMA, 2006), (SOUZA, 2010).  Assim, daqui por diante vou me concentrar 

no que o fotograma implica conceitualmente para alguns teóricos da fotografia, e como 

tem sido explorado recentemente, na contemporaneidade.  

Vimos que o fotograma convencional é uma impressão luminosa sem câmera e 

portanto, sem referente externo. Essa condição mínima a tornou objeto de 

proposições conceituais sobre a fotografia, e como toda proposição, com o tempo 

estas também se tornaram suscetíveis a questionamentos. Por um lado, tanto para 

Rosalind Krauss35, como para Dubois36, a minimalidade do fotograma ensejou sua 

                                                           

35  The photogram only forces, or makes explicit, what is the case of all photography. Every photograph is the result 
of a physical imprint transferred by light reflections onto a sensitive surface. The photograph is thus a type of icon, 
or visual likeness, which bears an indexical relationship to its object (KRAUSS, Rosalind E. Notes on the Index: 
Part 1. The originality of the avant-garde and other modernist myths. Cambridge, Mass: MIT Press, 1985. p. 203. ) 

36 Conta apenas no fotograma o princípio do deposito, da sedimentação, da cobertura das camadas de luz. Caso 
de sombra em negativo, a "imagem" fotogramática representa sempre apenas traços fantasmáticos de objetos 
desaparecidos que só subsistem com a forma imaterial de efeitos de texturas, de modulações, de dégradés, de 

transparências, de deformações etc. Moholy-Nagy, a princípio pintor e que abordou a fotografia pelo fotograma 
(converteram-no num dos inventores do gênero), resumia bem o procedimento com sua fórmula celebre: 
"fotografar é estruturar pela luz". O fotograma aparece, portanto, literalmente como uma verdadeira impressão 
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utilização como expressão da teoria do índice. Por outro lado, Rouillé refuta 

veementemente os discursos sobre a fotografia ancorados na sua qualidade de 

impressão, marca, relíquia, ruína, vestígio de coisas pré-existentes, por considerá-los 

essencialistas, ontológicos, abstratos e redutores - não levariam em conta outras 

realidades não necessariamente concretas ou registráveis: as obras, práticas e 

contextos. (ROUILLE, 2009, p.190-196).  

É difícil escapar ao discurso ontológico quando se trata dessa técnica, mas 

Rouillé argumenta que esse discurso não contempla os processos e ações dos 

artistas que utilizaram o fotograma como expressão artística no entre-guerras. De fato, 

no contexto em que surgiram, especialmente na Alemanha, os fotogramas foram 

produtores de novas visibilidades: quando Moholy-Nagy publicou Pintura, Fotografia, 

Filme, em 1925, marcou a fundação da Nova Visão, um movimento fotográfico de 

artistas que se opunha tanto ao pictorialismo quanto ao movimento Nova Objetividade, 

e pretendia liberar o olhar moderno da perspectiva ampliando as limitações da visão 

através de novas práticas.  

 

 

Além da representação de determinado corpo ou determinada coisa, 
os clichês traduzem o otimismo intenso, próprio da modernidade, da 
crença no nascimento de um novo homem, assim como o advento de 
uma época moderna, objetiva e racional, antípoda da era 
impressionista e pictorialista. As tomadas audaciosamente oblíquas e 
descentradas, até então banidas por sua grande proximidade com a 
prática do amador, tornam-se emblemáticas da nova estética: as 
práticas como o fotograma, a sobreimpressão ou a prova negativa, 
cuja existência era apenas marginal, ganham grande destaque, pela 
maneira como liberam os objetos de sua materialidade, e por colocá-
los em uma espécie de imponderabilidade e de abstração; as chapas 
de raios X, as macrofotografias, as tomadas astronômicas ou aéreas, 
que eram expulsas do domínio da arte, são publicadas e expostas ao 
lado de provas intencionalmente artísticas. (ROUILLE, 2009, p.331-
332) 

 

                                                           

luminosa por contato (aliás, aquilo a que chamamos de "cópia de contato" é obtido estritamente da mesma maneira:  
são de certa forma fotogramas de negativos). Por ai compreende-se que o fotograma é finalmente um gênero 
fotográfico que realiza em seu princípio a definição mínima da fotografia. Ele exprime, por assim dizer, a ontologia 
da mesma. Como sublinha Rosalind Krauss: "O fotograma não faz mais que estender até o limite ou tornar explícito 
o que é verdadeiro para qualquer fotografia: toda fotografia é o resultado de uma impressão física que foi transferida 
para uma superfície sensível pelas reflexões da luz".  (DUBOIS, 1993, p. 70)  
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Assim o fotograma e as fotomontagens, tais como foram praticados e pensados 

pelos artistas das vanguardas, seriam uma importante superação do aspecto utilitário 

da fotografia, transformada agora em material artístico. As fotomontagens mantêm 

algo do mimetismo herdado da fotografia mas renunciam à presença das coisas, se 

fazendo através de um conjunto de procedimentos híbridos, parte manuais, parte 

fotográficos. Por outro lado o fato do fotograma não obedecer necessariamente à 

forma dos objetos, captando silhuetas, transparências e texturas às vezes misteriosas, 

faz dele "uma marca luminosa sem mimetismo." (ROUILLE, 2009, p.329). 

Outro teórico que pontua a importância e singularidade dos fotogramas é 

Jacques Aumont, ainda que sua análise pareça filiada às mesmas teorias do índice 

de Krauss e Dubois. Se essas práticas podem ser até mais originais que a fotografia 

convencional, como essa modalidade tão bem investigada pelas vanguardas se 

desenvolveu depois delas, e como tem sido investigada enquanto criação artística 

contemporânea? Há ainda possibilidades inexploradas no fotograma? Examinarei 

essa produção a partir de como tem sido apresentada em algumas exposições 

recentes. 

 

 

QUARTO 2146. FOTOGRAMAS EM PRÁTICAS RECENTÍSSIMAS 

 

Em 2009 o Moma apresentou os monumentais fotogramas coloridos de Walead 

Beshty na exposição New Photography que, de acordo com o museu, apresentava 

"trabalhos significativos recentes em fotografia que examinam e expandem as 

definições convencionais do meio"37.  

 
 

                                                           

37 "Significant recent work in photography that examines and expands the conventional definitions of the medium" 



193 

 

 
 

Fig.110 - Walead Beshty, Three Color Curl. Irvine CA, EUA, 2008. 
Color photographic paper, 248 x 129.9 cm. 

Fonte: The Museum of Modern Art, New York. Disponível em: 
www.moma.org/collection/works/128442?locale=en 

 

Mais recentemente, na exposição What Is a Photograph? ocorrida em 2013 no ICP - 

International Center of Photography, em New York, e recebida pela crítica não sem 

certa polêmica38, a curadoria fez um recorte da produção experimental em fotografia 

a partir de 1970, e nesse contexto, os fotogramas são apresentados como prática 

contemporânea que ainda interroga e desafia a fotografia, através dos trabalhos de 

cinco dos vinte e um artistas:  Liz Deschenes, Letha Wilson, Mariah Robertson, Adam 

Fuss e Floris Neusüss.  Os três primeiros, como Beshty, produzindo imagens mais 

abstratas e os dois últimos utilizando o corpo numa escala natural. Trabalhando 

especificamente com o corpo é importante registrar que há além de Fuss e Neussus, 

a produção contemporânea de Farrah Karapetian, Kunie Sugiura e Zhang Dali.  

A cada década que passa, novos críticos e teóricos se colocam a mesma 

questão: estaríamos por acaso vivendo um "ressurgimento" desta singular técnica 

artesanal? Talvez não exatamente: a iniciação com fotogramas muito frequentemente 

faz parte das técnicas básicas de todos que passam por algum aprendizado de 

laboratório e por isso, enquanto ainda houver cursos de fotografia analógica (Oxalá!), 

haverá artistas, educadores, fotógrafos e amadores experimentando: alguns 

inevitavelmente se encantarão com as possibilidades criativas e seguirão produzindo. 

                                                           

38 Ver as críticas publicadas em dois jornais: http://collectordaily.com/what-is-a-photograph-icp/  
www.nytimes.com/2014/01/31/arts/design/what-is-a-photograph-opens-at-the-icp.html?ref=design&_r=1 
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O que significa, então que artistas que trabalham com fotogramas estejam 

atraindo a atenção do sistema de arte? Nas discussões teóricas sobre fotografia, 

parece haver uma extrema bipolaridade entre uma vertente voltada para a ontologia 

isto é, para as investigações sobre a especificidade do meio (o discurso do índice e 

da referência, como descrito por Dubois, a fotografia como traço do real) e outra que 

privilegia questões voltadas para os contextos e os espaços discursivos (a fotografia 

como produção do real) 

Entretanto sempre haverá também uma parte de curadores, pesquisadores e 

críticos de pensamento independente que independentemente de sua posição, estará 

principalmente curiosa e sensível às novas e antigas questões/invenções que estão 

sendo propostas na fotografia por artistas como Ethan Greenbaum, Virginia 

Poundstone, e Kate Steciw. Eles têm uma produção voltada para a materialidade do 

suporte, uma produção muito sofisticada, conceitualmente inovadora, experimental e 

sagaz que tem desafiado as barreiras entre as duas vertentes mencionadas: seus 

projetos estão além de clivagens conceituais ou filosóficas. 

Dentre eles em particular, há ainda os que, como Liz Deschenes, Walead Beshty, 

Mariah Robertson e Farrah Karapetian, exploram no fotograma outros aspectos, como 

uma certa capacidade de captar processos envolvendo uma temporalidade.  

Os fotogramas da Série Constelações, do indócil e reflexivo artista, professor, 

ensaísta, crítico e curador espanhol Joan Fontcuberta, considerado um dos maiores 

pensadores da imagem contemporânea, são um caso à parte na produção 

contemporânea, pois fazem parte de uma obra onde a beleza dos objetos estéticos 

serve para finíssimas trapaças, bem humoradas provocações conceituais envolvendo 

nossas mais arraigadas ideias e desejos de verdade associados à fotografia. Trata-se 

então de um excelente exemplo de como uma técnica tida como arcaica ainda pode 

trazer questões que interrogam, homenageiam ou desafiam a fotografia. 
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QUARTO 47. FOTOGRAMAS VS. FOTOGRAFIA: DESAFIO 

CONCEITUAL 

 

No início desta seção chamamos atenção para o fato de que um conceito preciso de 

fotograma ainda é passível de definição. Este caráter complexo e aberto da técnica 

se fez evidente numa discussão bastante polêmica ocorrida em abril de 2006, no ZKM 

| Centro para Arte e Mídia da cidade independente de Karlsruhe, na Alemanha, 

reunindo historiadores da arte, historiadores da ciência, artistas e cientistas no 

primeiro simpósio internacional dedicado exclusivamente à ciência e arte dos 

fotogramas (nessa ordem): Das photogram licht, spur und schatten, O Fotograma: 

Luz, Traço e Sombra. As três grandes questões polêmicas no evento foram: primeiro, 

se há ou se deve realmente ser feita uma distinção entre fotograma e fotografia; 

segundo, se imagens radiográficas podem ser caracterizadas como fotogramas e 

terceiro, por que a discussão estaria sendo conduzida num contexto 

predominantemente científico, e não artístico.  

Sobre a primeira questão a polêmica girava em torno do que seria mais 

importante para caracterizar o fotograma: sublinhar as diferenças entre fotografia e 

fotograma que ocorrem pelo modo como se dá a projeção da luz, ou enfatizar as 

similaridades na natureza do suporte fotossensível, buscando uma definição mais 

ampla do próprio conceito de fotografia.  Dentre os partidários da primeira linha, o 

cientista Philip Slusallek exibiu a seu favor um diagrama bastante instrutivo sobre o 

comportamento das projeções de luz39, nos diferentes casos.  

Por outro lado que metodologia seria a mais adequada para abordar essas 

questões? Os historiadores da arte e da ciência defendiam uma abordagem histórica 

mais focada na produção e na estética, os representantes das artes e das ciências 

por sua vez buscavam seu conceito de fotograma na definição técnica e ainda houve 

                                                           

39 Diagrama disponível em www.photogram.org/symposium/slusallek.html representando três casos: projeções 
respectivamente como acontecem na fotografia sem câmera (imagens borradas, se o objeto está afastado do 
papel), com câmera de orifício (imagens precisas mas intensidade menor de luz, necessitando de maiores tempos 
de exposição) e câmera convencional, com lentes (imagens precisas e luz intensa, sendo as exposições bastante 
mais breves) 

http://www.photogram.org/symposium/slusallek.html
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também quem contestasse ambas as abordagens, demandando uma definição a partir 

de uma perspectiva filosófica.  

 

 

QUARTO 248. FOTOGRAMAS COMO TÉCNICA MISTA: IMERSÃO 

NA IMAGEM 

 

Penso que no contexto em que são produzidos meus fotogramas, outras 

relações são produzidas entre o real, a imagem e o corpo do artista, ora se 

aproximando, ora se distanciando, daquelas exploradas na produção das vanguardas 

e dos artistas contemporâneos citados acima.  Os aspectos que me interessam em 

particular são a processualidade, a temporalidade, o corpo, a relação do corpo com a 

imagem.  

Meus fotogramas não são "puros" como técnica, procedimento, e por isso 

conceitualmente sua definição é problemática, pois conforme vimos no início da seção 

anterior, de acordo com os estudiosos dessa prática reunidos no simpósio, há uma 

polêmica envolvendo a diferenciação entre fotogramas e fotografia. Que procedimento 

é esse? Meus fotogramas são captados dentro de uma câmara escura de grande 

dimensão, de modo que a luz que incide sobre o corpo e deixa sua marca no papel 

fotossensível é a luz impura e mundana que, do exterior reflete no mundo e se projeta 

no espaço interno da câmara escura. 

De acordo com Rouillé, Moholy-Nagy é um dos primeiros artistas a pesquisar a 

luz e a matéria fotográfica como material artístico, resultando no incrível Modulador 

Espaço-Luz, máquina produtora (e não reprodutora) de visibilidades que antecipa o 

que sessenta anos depois se transformará no que este teórico chama a "aliança arte-

fotografia". O modulador criado por Moholy-Nagy permitiu criar fotogramas mais 

desmaterializados, os luminogramas: a questão era muito mais a luz do que o objeto.  

Aparentemente inspirado nessa ideia de máquina moduladora, Rouillé também 

faz uma comparação poética entre os movimentos artísticos e as máquinas 

moduladoras de luz, máquinas abstratas promovendo distintas visibilidades das 
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coisas e formas do mundo. Para tanto, cada máquina propõe distintas disposições 

dos corpos, distintos percursos e funções da luz, outras relações com as coisas, com 

as formas, com as imagens (ROUILLE, 2009, p.332, 266-267). 

Que tipo de visibilidade é possível operar se considerarmos a câmara escura de 

grande formato máquina produtora de visibilidades? A luz é impura e mágica, luz 

imagem-refletida-do-mundo. O corpo opera o dispositivo por dentro, numa relação 

constitutiva e performativa, a um só tempo sujeito e objeto de uma ação, capturando 

e sendo capturada em imagens. A criação fotográfica se dá como vivência imersiva, 

como ação que envolve o corpo, e que assim, aproxima os fruidores do fato de que é 

o corpo em si que inventa e produz máquinas, dispositivos e objetos de arte, inclusive, 

fotografias. Por isso, se na seção dedicada aos panoramas denominei-os fotografia 

de invenção, nos meus fotogramas, mais que a invenção predomina a imersão. No 

Love in Bahia, como não poderia deixar de ser uma produção desenvolvida num 

contexto tão particular, o fotograma é fotografia de imersão. 

No contexto da minha pesquisa os fotogramas não são aqueles convencionais 

dos pioneiros e das vanguardas modernas, pois são produzidos dentro do dispositivo 

da câmara escura arquitetônica,  portanto, numa técnica mista de fotograma de corpos 

e fotografia pinhole de pequeno, médio e grande formato, algumas explorando o 

recurso da dupla exposição. Enquanto nos fotogramas convencionais costuma-se 

utilizar a luz direta que incide a partir de uma lâmpada ou ampliador, nas minhas 

imagens o corpo se confronta com a imagem invertida da paisagem externa capturada 

pela câmera onde se encontra imerso, funcionando como uma máscara opaca, uma 

falha gerando uma sombra sim, mas uma sombra que é como um ruído contaminando 

a fotografia, ocultando uma parte dela, esvaziando-a de informação, perturbando a 

lógica mimética e rompendo a perspectiva tradicional. O corpo imerso nas projeções 

vivas do mundo protege, delimita, constrói um espaço - artificial? natural? - na 

fotografia, gerando as fronteiras da imagem. Desviando dos hábitos visuais 

consolidados do gênero tradicional de paisagem é reconfigurado pelo corpo.  

Nas  duplas exposições o processo consiste em sair da posição anterior apoiada 

sobre o papel e expor a parte que antes estava protegida. A parte que antes estava 

exposta escurecerá bastante mais e poderá ficar completamente velada ou não, e na 

parte que antes estava  protegida à luz, agora se formará uma imagem.  
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O resultado é similar ao das fotomontagens, mas se diferencia por ter sido 

construído sem intervenções manuais no suporte. A montagem é in-camera, na 

captura. De toda forma, os jogos de sombra e claro/escuro colocam a nu a opacidade 

da matéria do corpo e da fotografia confrontando a lógica documental da transparência 

na tradição da fotografia de paisagem. Meus fotogramas são objetos visuais e 

conceituais híbridos, impuros, que dizem algo do que sou e das coisas em que 

acredito. Eles autorizam o encontro do corpo e da paisagem, da subjetividade e da 

objetividade, tornam visível o processo, a relação constitutiva corpo-câmera, e como 

todo processo artesanal e experimental, apesar de mentalmente construídos, são a 

conjugação de eventos complexos nunca completamente controláveis, podendo 

sempre propiciar a irrupção do acaso e do irracional. 

Para finalizar essa seção, é importante que seja mencionado mais uma vez o 

simpósio sobre fotogramas para falar de como esse procedimento autoriza o encontro 

do reflexo do mundo com a porosidade das coisas, através, respectivamente das 

técnicas combinadas da fotografia e fotograma. De acordo com a organização, ao final 

dos dois dias durante os quais ocorreu o evento, houve uma tendência majoritária pelo 

entendimento de que fotografia e fotograma realmente teriam a ver com duas 

diferentes formas de representação. O curioso é que a contaminação entre estas 

técnicas distintas de representação chegou a ser mencionado pelo Prof. Dr. Peter 

Geimer, historiador da arte da Universidade Livre de Berlim, como tendo ocorrido 

acidentalmente por meio de uma prosaica, intrépida, destemida e impertinente mosca, 

cuja sombra se tornou visível numa fotografia histórica... Ela havia entrado na câmera 

fotográfica! No meu caso, então parafraseando o grande músico e poeta baiano Raul 

Seixas, eu seria a mosca que caiu numa grande sopa de imagem.  

Então ao final do evento o Prof. Dr. Noam Elcott, historiador da arte da 

Universidade de Princeton, procurou explicar o que esta diferença de representação 

envolve, e isso é bastante importante no contexto do meu trabalho: fotografia sem 

câmera e fotografia convencional envolvem respectivamente relações particularmente 

distintas entre corpos tridimensionais e todos os tipos de raios de luz. Ao contrário da 

fotografia, o fotograma tem muito menos a ver com a superfície do corpo (e como ela 

reflete), do que com sua porosidade, uma característica especialmente evidente nas 

radiografias, mas também com fotogramas utilizando a luz. Para Elcott estaria aí a 
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diferença e ela teria de acordo com ele, uma consequência essencial que é a de que 

quando se fala nas imagens resultantes da natureza da porosidade dos objetos, não 

faz sequer muito sentido falar em positivo e negativo. 
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CORREDORES DE PASSAGEM: DO MOTEL À GALERIA, DA 

GALERIA AO PORÃO 

 

 

OBSCURISTAS CONTEMPORÂNEOS 

 

Nas seções anteriores apresentei alguns resultados da minha produção 

fotográfica, divididos em dois grupos: os panoramas e os fotogramas. É interessante, 

para pensar a pertinência da minha produção, confrontá-la com a de outros artistas 

do mesmo universo criativo: o que, por que, como produzem? 

Toda câmera fotográfica, com ou sem lentes, analógica ou digital, é uma câmara 

escura, mas nem sempre é ela, como dispositivo, que está em questão.  Mesmo 

dentre os muitos artistas desenvolvendo processos artesanais com fotografia pinhole, 

são relativamente poucos aqueles cujos trabalhos exploram conceitualmente as 

possibilidades da câmara escura de médio/grande formato como estratégia que dá 

visibilidade ao dispositivo, e não apenas às imagens.  

Vou abordar três estratégias distintas a partir de uma exposição coletiva ocorrida 

em 2006 na Galeria Alan Klotz, em New York. Obscuristas Contemporâneos: a 

Camera Obscura na fotografia contemporânea. O termo obscurista contemporâneo 

me parece muito adequado para descrever os artistas que na atualidade desenvolvem 

uma produção envolvendo a construção de objetos-câmera de grande dimensão ou a 

transformação de espaços em câmara escura.  

A estratégia de Stephen Berkman e Rebecca Cummins envolve a natureza 

efêmera das imagens e o desenvolvimento de objetos e instalações de câmara escura 

em museus e galerias, ou como intervenções em espaços públicos.  

Stephen Berkman é um artista e professor de fotografia norte-americano que 

costuma se apresentar em trajes de época numa evocação de uma persona 

desgarrada do século XIX e perdida no mundo contemporâneo. Ele produz ambrótipos 

que satirizam os modos de vida daquela época e cujo senso de humor não me toca 

particularmente, apesar do apelo inegável da técnica. O que gosto muito, realmente 
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em Berkman, é sua produção envolvendo a criação de objetos, esculturas e 

instalações de câmara escura como "Wandering eye", um olho-câmera ambulante e 

Surveillance Camera uma câmara escura como as primeiras portáteis, pequenas, 

inventadas no século XVIII, que toma o lugar de um dispositivo de vigilância. Camera 

Obscura Object é outro objeto fascinante: uma mulher em trajes antigos cuja saia é 

uma saia-câmera. 

 

  
 

 

 
 

Fig.111 - Stephen Berkman, Wandering Eye, s.d. 
Fig.112 - Stephen Berkman, Surveillance Camera, s.d. 

Fig.113, 114 - Stephen Berkman, Camera Obscura Object, s.d. 
Fonte: IdN Extra Magazine n.5 Disponível em: www.idnworld.com/creators/?id=StephenBerkman 

 

Rebecca Cummins é uma artista norte-americana professora da Universidade 

de Washington, e desenvolve uma pesquisa teórico-prática com dispositivos 

envolvendo novas e antigas tecnologias. Faz parte dessa produção a transformação 

de objetos como lixeiras, banheiros públicos e aparelhos de TV em câmara escura, 

explorando a natureza efêmera das projeções e a possibilidade de interação na forma 

de intervenções e instalações em espaço público. 
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Fig.115 - Rebecca Cummins, Giovanni Battista Della Porta, s.d. 
(em homenagem ao italiano  Giovanni Battista Della Porta) 

Fonte: Film Studies Center - The University of Chicago Disponível em: 
 http://filmstudiescenter.uchicago.edu/events/2011/700-million-miles-hour 

 

 

A segunda forma distinta de explorar a câmara escura apresentada na coletiva 

corresponde àquela adotada por Vera Lutter, uma artista alemã que vive e trabalha 

em New York, e Shi Guorui, um artista que nasceu, vive e trabalha na China. Ambos 

transformam espaços arquitetônicos em câmara escura e utilizam o espaço como 

câmera de orifício analógica de grande formato, produzindo fotografias analógicas que 

são negativos em papel de grande dimensão. Ao contrário de Cummins e Berkman, o 

trabalho artístico é a fotografia, e não envolve uma interação do espectador com a 

câmara escura em si. Shi Guorui escolhe paisagens que tenham uma dimensão 

histórica, como a Muralha da China, e as escolhe por razões específicas, conforme 

explica no depoimento abaixo (apud MUSEUM OF CONTEMPORARY 

PHOTOGRAPHY AT COLUMBIA COLLEGE, [2011-]):  

 
All the locations I photograph have one feature in common, a rich role in the 
lives of humans. There are printed thoughts, notions, feelings, and memories 
left behind in history by humans while exploring and changing the world. Time 
flies and things change. All the way through history natural scenery and 
constructions remain (barring earthquakes!) while relevant people disappear. 
Living in the present, how can we recapture and reproduce historical thoughts, 
opinions, feelings or memories by means of photography? And what new 
experiences and feelings can we come up with during the process of recapture 
and reproduction?40 

                                                           

40 Todos os locais que eu fotografo têm uma característica em comum, um rico papel na vida dos seres humanos. 
Ali se encontram impressos pensamentos, noções, sentimentos e memórias deixadas para trás na história por 
seres humanos, enquanto exploram e mudam o mundo. O tempo voa e as coisas mudam. De todo modo, ao longo 
da história as paisagens naturais e construções permanecem (com exceção dos terremotos!), enquanto as pessoas 
importantes desaparecem. Vivendo no presente, como podemos recuperar e reproduzir pensamentos históricos, 
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Fig.116 - Shi Guorui, Great Wall. 2002. 
126 x 330 cm, Unique Camera Obscura Silver Gelatin Print  

Fonte: New York Times Disponível em: 
www.nytimes.com/slideshow/2006/10/18/arts/20061022_GUORUI_SLIDESHOW_6.html 

 

O interesse de Vera Lutter por outro lado se dirige à paisagem de grandes 

centros urbanos, complexos industriais, lugares de trânsito como portos, estações de 

trem, aeroportos, e envolve uma correlação entre o surgimento da fotografia e o 

desenvolvimento industrial do século XIX. 

 

 
Fig.117 - Vera Lutter, Fulton Ferry Landing. New York,1996. 

Unique, silver gelatin print, 138 x 295 cm. Fonte: Gagosian Gallery. Disponível em: 
www.gagosian.com/exhibitions/vera-lutter--january-29-2015/exhibition-images 

 

De todos os obscuristas da exposição da galeria Klotz, o mais conhecido 

internacionalmente, com fotografias que se tornaram verdadeiramente icônicas é o 

fotógrafo nascido em Cuba e radicado nos Estados Unidos, Abelardo Morell. 

Discorrerei mais detalhadamente a respeito dos princípios de seu trabalho por que é 

                                                           

opiniões, sentimentos ou lembranças através da fotografia? E que novas experiências e sentimentos que podemos 
chegar a durante o processo de recaptura e reprodução? (tradução nossa) 
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a referência mais popularmente conhecida atualmente dentre os artistas obscuristas, 

tendo obtido grande divulgação da mídia sobre seu trabalho, de modo que qualquer 

artista que trabalhe com câmara escura arquitetônica terá sempre – e isso 

naturalmente é uma benção e uma maldição - seu trabalho comparado ao de Morell.  

Em 1996 Abelardo Morell realizou uma série chamada View with a Room: 

Camera Obscura, com as primeiras fotos do seu projeto. O procedimento adotado 

consistia em transformar espaços arquitetônicos em grandes câmaras escuras e 

fotografar com uma câmera analógica as projeções internas sobre todo o ambiente: 

paredes, móveis, objetos. O título vem da sua percepção de como a paisagem 

projetada domina o espaço interno. Fotografar o próprio fenômeno que permite o 

processo fotográfico (Morell era professor de fotografia e tudo começou a partir da 

iniciativa de explicar o fenômeno aos seus estudantes) e criar uma relação entre este 

ambiente interno e a imagem externa da cidade eram alguns de seus objetivos. O 

dispositivo de Morell constitui-se de uma câmera fotográfica análogica (ou seja, até 

certo ponto convencional) dentro do aposento transformado em câmara escura, ou 

seja, dentro de uma câmara escura de grande formato obtida artesanalmente. Para 

registrar as projeções, ele adota longos tempos de exposição. As imagens obtidas são 

suntuosas, belíssimas, inclusive por que neste trabalho Morell utiliza como câmara 

escura hotéis com vistas famosas de cidades igualmente famosas. 

Comparando com os demais obscuristas, vemos que as câmaras escuras de 

Morell diferem das de Cummins e Berkman por que não são para visualização direta 

do fruidor, essa interação com o espectador não está prevista de forma direta e sim 

mediada pela fotografia, que é a obra de arte. Por outro lado, diferem das de Lutter e 

Guorui por que o sistema é distinto. As câmaras escuras de Lutter e Guori são as 

próprias câmeras fotográficas, enquanto Morell fotografa indiretamente, registra com 

uma segunda câmera o fenômeno das projeções internas dentro da câmara escura. 

E o que significa esta escolha quando comparada com a minha? Quando 

comecei meu trabalho há alguns anos atrás eu não conhecia as fotografias de Morell. 

O que me movia era ressignificar a câmara escura num contexto participativo que 

dialogasse com as peculiaridades da minha cidade, pois minha referência era a das 

grandes câmaras escuras da era vitoriana, antigos dispositivos ópticos instalados no 
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século XIX diante de belas paisagens da Europa, EUA e África do Sul, agora tidos 

como tesouros culturais.  

Esses dispositivos foram atrações turísticas e científicas imensamente populares 

à sua época, instrumentos de natureza educativa cujo apelo foi sendo 

progressivamente eclipsado com o surgimento das novas tecnologias do olhar. O 

modo de ressignificar estes aparatos estava implicado na escolha dos espaços 

arquitetônicos que seriam transformados em câmara escura, pois no meu projeto a 

cidade não é apenas objeto da produção da imagem, ela se torna o próprio aparato. 

Que espaços escolher? Que relação tem com o entorno? Quais os seus usos, quem 

habita estes espaços, e que relação terão com a imagem que se projetará 

internamente? Como os fruidores habitarão essa imagem? Estas eram as minhas 

questões.  

Ao conhecer o trabalho de Morell e ser algumas vezes confrontada com ele pelas 

pessoas a quem eu apresentava meu projeto, jamais duvidei de que o que eu desejava 

realizar não era nem menos nem mais relevante, era uma experiência de natureza 

distinta, e me parece que ter começado com a Série Love in Bahia, em motéis, faz um 

contraponto numa boa medida. Neste sentido daqui por diante farei uma análise 

comparativa entre algumas características essenciais da série View with a Room, de 

Morell e da minha série Love in Bahia. 

Primeira característica: O referente - a imagem externa que será projetada 

internamente. Na fotografia convencional o equipamento acompanha o artista onde 

quer que ele vá, e escolhê-lo não determina o referente. No meu trabalho e no de 

Morell escolher um espaço implica em escolher um referente, por razoes óbvias: 

sendo arquitetônicas, as câmaras não se moverão. No trabalho de Morell o contraste 

entre a vista internacionalmente reconhecida e a natureza indistinguível das 

acomodações internas se revela na inversão do nome: Vista com Quarto, ao invés da 

forma usual quarto com vista (View with a Room/ Room with a View). Na minha série 

Love in Bahia a vista da janela não tem esse protagonismo por que não busco vistas 

consagradas e reconhecíveis, mas a imagem cotidiana, indistinguível e anônima de 

uma cidade tropical, brutal e caótica. A vista é aquela que for possível obter a partir 

de um determinado espaço arquitetônico (que aqui é um motel escolhido dentre 

inúmeras possibilidades). O espaço arquitetônico a transformar em câmara escura é 
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escolhido não apenas pela vista, mas também, em forte medida, pela possibilidade de 

participação no processo, possivelmente por pessoas que já tenham ou possam criar 

um vínculo, uma relação com aquele espaço, num processo de estranhamento e 

releitura da paisagem. Se a vista for singular ou comum, me cabe observar em que 

medida, no caso de um trabalho participativo, a empatia do fruidor será distinta. 

Segunda característica: o dispositivo. No dispositivo criado por Morell as 

fotografias - registros documentais e obras finais através das quais nos é apresentado 

o fenômeno físico da câmara escura - são capturadas mediante outro aparato, que é 

uma câmera convencional dentro da câmara escura. No meu dispositivo o aparato é 

o próprio espaço arquitetônico, sem mediação de outro aparato: a partir da série Love 

in Bahia, iniciei essa produção de fotografias de dimensão arquitetônica obtidas “in-

camera” com técnicas analógicas artesanais. 

Terceira característica: a obra final. Esse ponto se relaciona com os outros: no 

meu dispositivo a obra nem sempre é uma captura fotográfica, mas todo um processo 

que envolve o antes, o durante e o depois da captura e revelação das fotografias, e 

que envolve a transformação do espaço, a vivência desmaterializada, aleatória e 

circunstancial das projeções efêmeras, um processo que pode ser vivido sozinha ou 

acompanhada, e que eventualmente é participativo e envolve um grupo de pessoas 

que de algum modo se relaciona ao lugar ocupado ou ao entorno.  

Finalmente, em relação aos obscuristas todos apresentados, tenho que meu 

projeto difere de Berkmann e Cummins por que há também uma criação fotográfica, 

e dos demais por que esta não é único objetivo: exploro também a relação imersiva e 

processual constitutiva muito particular corpo-câmera, e a participação in situ na 

criação fotográfica como possibilidade política de apropriação da imagem fotográfica 

e da imagem da cidade.  

Além disso, para além do fenômeno físico, me parece que meu olhar é 

conflituoso na relação do dispositivo com a imagem do lugar que amo e odeio e onde 

vivo há mais de trinta anos, Salvador, Bahia. O meu é um olhar estrangeiro e ao 

mesmo tempo não é, de toda forma não é um olhar a partir do primeiro mundo, é um 

olhar a partir de um centro excêntrico, a primeira capital colonial brasileira, Roma 

Negra, esplêndida, mas dilapidada por políticas neoliberais geradoras de um modelo 

de desenvolvimento desigual e combinado com forte segregação social, espacial, 
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racial. Com uma forte cultura machista que me afeta e fragiliza de tantas formas.  Love 

in Bahia - não é fácil não esse amor, e por isso talvez muito menos esse meu primeiro 

projeto em quartos de motel do centro degradado dessa cidade conhecida 

antigamente, como "Bahia" ou "cidade da Bahia". 

 

 

DO MOTEL À GALERIA, DA GALERIA AO PORÃO 

 

 

Fig.118 - Montagem de exposição. Galeria Acbeu. Salvador, 2013 
Registro Mayra Lins 

 

Para a galeria Acbeu, a escolha foi experimentar mais uma vez: montar as 

imagens em backlights. A cor escolhida para os mesmos evoca os neons dos móteis, 

mas também a luz vermelha do processo de revelação, o laboratório fotográfico, a 

fotografia na sua dimensão uterina. A montagem foi um processo longo de tentativa e 

erro, ao final do qual decidi que apenas os fotogramas de corpo inteiro seriam 

apresentados deste modo. 

As fotografias da série Love in Bahia foram recebidas de forma muito rápida e 

positiva pelo circuito de arte baiano. Numa pesquisa desenvolvida num contexto de 

pós-graduação mas que acontece de forma experimental, os textos e observações de 

curadores podem ser muito importantes, às vezes tanto quanto os produzidos pela 

banca no momento do exame de qualificação. São uma oportunidade de ampliar de 
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distintas formas a compreensão das ideias relacionadas aos trabalhos e projetos da 

pesquisa em relação a contextos, recortes, aportes teóricos, aproximações e 

afastamentos com obras de outros artistas. Por isso, às vezes a simples decisão de 

se inscrever na seleção para um determinado evento expositivo pode implicar em 

repensar drasticamente a própria produção.  

Eu estava imersa na produção fotográfica do Love in Bahia quando li a 

convocatória pública para o Circuito das Artes 2013, uma importante mostra de arte 

contemporânea baiana de pequenos formatos realizada há anos em Salvador que 

naquele momento, em 2013, estaria na sua 6ª edição (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 

2013). Desejei participar por diversos motivos, inclusive, pela importância local e 

regional e pela curadoria41.  

No Love in Bahia eu estava produzindo trabalhos de médio e grande formato, 

praticamente obcecada pelas dimensões arquitetônicas do meu projeto, mas a partir 

do edital para o Circuito das Artes/Triangulações, meu olhar começou a focar nas 

partes que formavam o todo, em fragmentos que estavam sendo guardados para 

alguma coisa que eu não sabia bem o que seria. Assim o portfólio que enviei ao 

circuito continha um texto de apresentação geral do trabalho e das peças em 

dimensões maiores produzidas e depois um texto que se referia a estes fragmentos: 

 

Raspas e Restos...42 A partir de testes e provas pinhole que fazem 
parte do processo, estou fazendo um pequeno acervo de imagens 
captadas no hotel que espero transformar em instalação, mas que 
bastam como pequenas obras em si. Me interessam as estruturas 
grandiosas e deterioradas do terminal rodoviário da Estação da Lapa, 
recortes do horizonte, e o céu, que infelizmente esteve nublado todos 
esses dias. 

                                                           

41 É um projeto de legitimação, difusão e estímulo às artes visuais compreendendo exposições em duas etapas: 
CIRCUITO DAS ARTES BAHIA em Salvador, com seleção por edital e júri; CIRCUITO DAS ARTES 
TRIANGULAÇÕES, seleção de 15 artistas da primeira etapa para itinerância por capitais brasileiras fora do eixo 
Rio - São Paulo, com curadorias locais. Alejandra Munõz,  curadora na Bahia, é professora de História da Arte 
Contemporânea da UFBA, e além de acompanhar a produção artística baiana num contexto de importantes 
eventos nacionais, tem visitado de modo quase sistemático grandes bienais e eventos de arte mundiais, de modo 
a cumprir um papel importante, localmente, através de seminários  (fundamentais para mim e diversos artistas 
baianos que não tem muita oportunidades ou recursos para viajar) na difusão de conhecimentos sobre as questões 
mais atuais da arte contemporânea fora de Salvador e do país. 

42 Raspas e restos se referia à música de Cazuza: "Raspas e restos/ Me interessam/ Pequenas porções de ilusão/ 
Mentiras sinceras me interessam". 
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A curadoria selecionou três peças, para três distintos espaços do circuito. Foi 

importante no processo por que havia três recortes e três textos curatoriais 

privilegiando três aspectos muito, muito distintos das imagens apresentadas. Isso me 

chamou imensamente a atenção, e foi decisivo no meu processo: as imagens de 

grande formato, quando vistas como um todo, não traziam tantas leituras! Os recortes 

curatorias do circuito eram: a fotografia na fronteira com a abstração, a fotografia como 

camera lucida onde o autorretrato encontra a paisagem, e a fotografia que chegava 

ao desenho tendo "resultados quase leucográficos" 43.  Então ser selecionada para o 

Circuito de 2013 foi muito importante no meu processo por que comecei a pensar em 

como os pequenos enquadramentos poderiam se relacionar aos panoramas maiores 

trazendo suas próprias questões e possibilidades per se. 

O Circuito das Artes 2013 foi realizado entre 6 e 21 de julho daquele ano. 

Também em 2013 fui selecionada para os Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia 

com um fotograma de corpo (Quarto 11). Em setembro aconteceu na Galeria Acbeu 

minha primeira exposição individual, Love me Tender, uma desmontagem que ficou 

aberta do dia 17 de agosto ao dia 14 de setembro. Montar a primeira exposição 

individual foi um enorme desafio e aprendizado.  Saí do meu estúdio em vermelho e 

do processo de criação diretamente para a galeria, onde havia questões bastante 

urgentes e pragmáticas a resolver: molduras, montagem, divulgação, abertura, 

plotagem, etc....  

Eu não poderia ali, no calor daquele momento, dedicar muito tempo à reflexão 

sobre as questões conceituais que envolvem a exibição e recepção no cubo branco 

de trabalhos processuais que acontecem em contextos específicos (o que se mostra 

ao público, de que forma se mostra e por que). Entretanto as dúvidas estavam muito 

                                                           

43 Na Galeria do sótão do Palacete das Artes-Museu Rodin o eixo curatorial era Fronteiras da abstração. Neste 
espaço o trabalho estava dentre os de um grupo de artistas para os quais a paisagem "é deslocada de sua 
materialidade ordinária e, com diferentes recursos de fotografia, redimensionada como estrutura abstrata.". Na 
Galeria do Goethe-Institut (ICBA) o eixo curatorial era Câmeras Lúcidas e meu trabalho, um fotograma de rosto 
com dupla exposição tendo a imagem das ferragens contidas na minha silhueta, foi mencionado no texto como um 
autorretrato onde "o leit motiv é a paisagem". Na Galeria Canizares da UFBA, o eixo curatorial era Desenho 
contemporâneo. Dentre os artistas selecionados eu estava com Eliezer Nobre, Fernando Pigeard, e Juarez Paraíso 
dentre aqueles que "chegam ao grafismo por processos de contaminação ou transgressão de técnicas como 
automatismo, gravura e fotografia obtendo, às vezes, resultados quase leucográficos que potencializam a 
monocromia como recurso expressivo". 
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presentes, por isso chegar a um resultado em que os panoramas e fotogramas 

suscitassem questões ao público, ouvi-las e pensar nelas, realmente foi decisivo no 

processo criativo que me levou dos motéis à galeria e da galeria ao porão em Itajaí, e 

depois, à série das Mulockianas. 

Para não interromper o fluxo não vou me deter mais sobre a exposição aqui. 

Prefiro me ater ao que teve maiores consequências no processo criativo: a recepção 

do público44 diante da fragmentação dos panoramas. Já vimos que a fragmentação é 

uma estratégia técnica na construção de panoramas fotográficos e que estes 

costumam ser criados com capturas separadas no tempo e depois remontados de 

modo a ocultar ao máximo as linhas de "emenda". Vimos também que meu 

procedimento é distinto por que eu trabalho numa câmara escura gigante, e a 

fragmentação acontece já no processo de captura.  

Entretanto a dimensão e a fragmentação explícita dos panoramas geravam 

bastante estranhamento e curiosidade sobre o processo, inclusive por não haver 

registros do processo expostos (o que foi minha escolha) o que tornava a imagem 

enigmática. Um visitante me disse, um tanto contrariado, que aqueles panoramas não 

eram de modo algum uma fotografia, que "uma" fotografia não podia ser feita assim, 

"aos pedaços". Por outro lado tranquilizou-se, depois do desconforto inicial, e o alívio 

surgia do enquadramento total retangular dos panoramas (mesmo fragmentado) e da 

captura simultânea dos fragmentos, remetendo o público a dois valores consagrados 

da fotografia tradicional: o instante decisivo e o perfeito enquadramento recortando  

um detalhe da realidade.  

                                                           

44 Tive oportunidade de trocar ideias com artistas e público em geral durante três ocasiões: na noite de abertura, 
numa conversa de artista com crianças da escola Via Magia, noutra com a turma de estudantes do artista e 
professor Vitor Venas do curso de especialização em arte-educação das Faculdades Integradas Olga Mettig e no 
último fim de semana da exposição, fiz a mediação por mim mesma. 
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Fig.119 - Rosa Bunchaft, Exposição Galeria Acbeu. Salvador, 2013 

 

Naturalmente, seu desconforto era muito mais produtivo e interessante para mim 

que seu alívio, e refletindo sobre estas questões fui aos poucos pensando em outras 

formas de realizar os panoramas. Se o instantâneo era um conforto, fazer uma 

fotografia de modo processual, explorando outras possíveis temporalidades. Se o 

formato final do enquadramento, reproduzindo a arquitetura da parede, lembrava um 

enquadramento tradicional, desconstruí-lo a partir das partes.  

Essas reflexões, resultantes da participação com fotografias de pequeno formato 

no Circuito das Artes e da recepção dos panoramas na minha exposição individual, 

conduziram  às experimentações dos dois projetos descritos a seguir, onde busquei 

realizar as intenções originais dessa pesquisa: tornar a fotografia uma experiência, 

envolvendo a participação do público na captura e abrindo todo o processo. 

O primeiro é o projeto fotográfico desenvolvido no final de 2013 no 13o SNAI - 

Salão Nacional de Itajaí, em Santa Catarina, com o qual fui contemplada com um 

prêmio aquisição. O segundo é a série das Mulockianas, em particular uma imagem 

fragmentada, criada a partir de procedimentos similares e com a mesma configuração 

espacial daquela realizada em Itajaí.  
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UM PORÃO: PROJETO DO 13 SALÃO NACIONAL DE ITAJAÍ 

 

Mesmo com uma vela na mão, o homem vê as sombras dançarem na 
muralha negra do porão. (BACHELARD, 1978, p.209) 

 

O EVENTO, O PROJETO, A MONTAGEM 

 

Esta seção trata do projeto fotográfico desenvolvido no final de 2013 no 13o 

SNAI - Salão Nacional de Itajaí, em Santa Catarina. Inscrevi uma proposta 

experimental, processual, arriscada e realizá-la pela primeira vez num lugar fora do 

meu território seria um desafio a mais. Mesmo apreensiva, ser selecionada me deixou 

feliz pela oportunidade de trocar experiências com artistas de todo o país: era a 

primeira vez que eu sairia do estado para participar de um evento nacional com um 

projeto artístico. Por isso, considerando a qualidade e quantidade de artistas e obras 

selecionadas no salão, ser contemplada com um prêmio aquisição45 foi uma surpresa, 

uma alegria e um estímulo enorme para essa pesquisa. 

A proposta do evento era ativar diferentes lugares da cidade, e o material 

informativo de inscrição, principalmente um anexo do edital com plantas baixas e 

fotografias chamado "Levantamento espaços potenciais para o XIII Salão de Artes" 

era promissor para artistas com projetos de contexto específico de natureza 

experimental/processual. Isso atraiu muito minha atenção e, naturalmente, a de outros 

artistas que tem este perfil. O núcleo de pesquisa foi formado pelo curador Cauê Alves, 

o artista e curador Divino Sobral e o curador geral do 13° SNAI Josué Mattos, e o 

evento levou para Itajaí 114 artistas de quase todo o Brasil, tanto aqueles inscritos e 

selecionados por edital, como os convidados pela curadoria para interagir com os 

demais e dinamizar o evento, como foi o caso do artista baiano Almandrade (que 

                                                           

45 Em 2010 o artista baiano Yuri Ferraz recebeu este mesmo prêmio na 12o edição do evento, de modo que a 
Bahia foi premiada por duas edições consecutivas, mais um indicador importante da vitalidade da recente produção 
artística contemporânea local, superando a questão sempre presente das condições desfavoráveis e desiguais 
envolvendo as produções artísticas periféricas em relação ao circuito de arte nacional, ainda muito voltado para o 
eixo hegemônico Rio-São Paulo. 
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desenvolveu um projeto inédito atendendo convite especial do curador geral Josué 

Mattos). Além de Almandrade, cinco artistas da Bahia apresentaram projetos em Itajaí: 

eu, Eder Muniz (grafite), Laís Guedes (performance), Evandro Soares (escultura) e 

Tiago Sant’Ana (registro de performance). 

A proposta daquela edição era promover a ocupação do espaço urbano através 

de projetos destinados tanto para espaços institucionais previamente reservados ao 

evento quanto diferentes locais da cidade que poderiam ser indicados pelo artista, 

escolhidos dentre os sugeridos no próprio edital pela organização, ou definidos por 

ele através de visitas in loco no período de montagem. O projeto que enviei se 

enquadrava nesta última possibilidade. Propus uma ação ocupando um lugar a ser 

escolhido na cidade que seria transformado em câmara escura arquitetônica: ao longo 

do tempo os visitantes participariam da "feitura" de um grande panorama da cidade, 

uma fotografia artesanal de grande formato cuja configuração seria uma composição 

e superposição fragmentada e aleatória de papéis fotossensíveis dispostos ao longo 

do tempo de forma participativa pelo público do espaço expositivo, cada um 

escolhendo seu particular enquadramento no momento da captura da imagem.  

Durante o processo de seleção do espaço em Itajaí junto à curadoria, numa 

pausa no banco da praça em frente à centenária Casa de Cultura Dide Brandão, nosso 

olhar foi atraído pelas grades nas janelas do porão daquela edificação. "Quem 

captura, quem é capturado?", perguntou Josué Mattos, curador do Salão. Por mais 

que estivesse consciente das muitas e  grandes dificuldades naquela escolha, estava 

já capturada num fluxo de ideias, intuições e processos mentais, de memórias de 

espaços subterrâneos à metáfora da casa onírica de Gaston Bachelard, uma coisa 

conduzindo a outra rapidamente e tudo me aproximando cada vez mais como num 

vórtice da decisão: a câmara escura seria o porão. Mais importante que o objeto do 

registro da paisagem na sua natureza documental, eu me perguntava o que poderia 

ser, num mundo soterrado e controlado por imagens, um porão, câmara, (dispositivo 

arquitetônico, compartimento subterrâneo de uma "casa") sendo vivido e habitado 

como câmera, dispositivo fotográfico arqueológico de captura de imagem. 

A escolha daquele espaço teve seu preço: a montagem ocupou um tempo 

significativo e foi extremamente trabalhosa, muito mais do que qualquer previsão 

inicial. Por exemplo, o porão não tinha instalações elétricas nem hidráulicas; era amplo 
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demais, e por isso foi preciso delimitar um espaço e montar anteparos tirando partido 

das estruturas arquitetônicas, o que tomou bastante tempo.  Houve diversos 

momentos em que parecia que tudo daria errado, mas pude contar com a dedicação 

e conhecimentos de montagem de Isabela Lemos, que me acompanhou como 

assistente. Por outro lado, se por um lado a montagem foi trabalhosa, houve alguns 

acasos que tornaram o processo de captura da imagem singular, inclusive como 

experiência sonora, como explico a seguir.  

 

 

A EXPERIÊNCIA SONORA 

 

O primeiro acaso é que, sem saber, o espaço que escolhi e delimitei no porão 

para a câmara escura ficava exatamente abaixo da sala de música. O critério de 

escolha do espaço foi o que via de cada uma das janelas, a imagem que poderia ser 

capturada e o espaço foi delimitado usando as estruturas arquitetônicas do porão que 

poderiam servir de apoio para os anteparos de vedação.  

O segundo acaso é que além do salão de arte estava acontecendo na cidade o 

16º Festival de Música de Itajaí, e a sala de música, exatamente acima de nossas 

cabeças estava sendo simultaneamente ocupada pelas oficinas do núcleo vocal a 

cargo do diretor cênico de grupos vocais, arranjador e regente Celso Branco. Pela 

manhã havia a Oficina de Música vocal e Humor e pela tarde a de Montagem de 

Espetáculo, com o objetivo de realizar a montagem e a apresentação na íntegra, pelos 

aprendizes, da peça musical original Forrobodó, Opereta de Costumes Cariocas em 

3 atos escrita em 1911 por Francisca (Chiquinha) Gonzaga. Além disso a estrutura 

material da câmara escura (o assoalho de madeira que era nosso teto, o chão de terra 

batida, as pedras, os suportes de vedação) acabou resultando num efeito acústico 

indescritível.  

Como seria possível reproduzir a sensação de estar simultaneamente dentro de 

uma câmara escura e dentro de uma caixinha de música? Posso falar em 

coincidência, sincronicidade, experiência multissensorial, vivência mágica ou simples 

acaso. Por acaso, também, o processo de erros e repetições dos músicos coincidia 
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com o processo fotográfico, experimental e por isso sujeito ao erro e à repetição na 

busca dos tempos adequados de exposição ou de revelação. Os franceses chamam 

o ensaio répétition e era exatamente isso que se dava:  dos ensaios, de cima se ouvia, 

repetidamente "1, 2, 3 ...de novo... soprano.... ".  Embaixo: "1 minuto, 2 minutos, o sol 

abriu... essa queimou, vamos de novo, o tempo hoje é menor...".   

 

 

A PARTICIPAÇÃO 

 

Dentre os que participaram da captura, houve alguns artistas participantes do 

salão. A primeira foi Carolina Sanches, jovem artista e cantora de Londrina, cuja obra 

no salão era uma instalação de grandes dimensões no pátio da Casa de Cultura com 

grandes troncos nus, contorcidos, encontrados nas praias de Itajaí. Ela passou dias 

montando e tingindo de argila e tinta estes troncos, no pátio da Casa. Era muito bonito 

de se ver o modo como ela preparava os troncos, ela mesma toda queimada do sol e 

também suja de argila, acariciando o tronco até que se visse a carne viva da árvore 

morta.  

Carol viajaria no dia seguinte e queria estar na câmara-porão por que ao longo 

dos dias estivera acompanhando nossa movimentação a partir do seu lugar, no pátio. 

Fiquei com receio de decepcioná-la, de que não fosse possível obter qualquer 

imagem, por que o sol estava próximo de se por. E no entanto, no exato instante em 

que Carol escolheu seu enquadramento, ocorreu outro acontecimento inesperado: o 

porão foi submerso pelos sons de cantos e instrumentos de sopro. Era a performance 

coletiva da artista Clara Fernandes46, executada por ela e mais artistas, todos vestidos 

com as peças em tear realizadas com materiais orgânicos locais. 

Mais artistas participaram da captura em outros momentos: Fábio Leão, cuja 

obra também foi executada no porão - monotipias de grande formato obtidas a partir 

da frottage das paredes, arcos e janelas, Marie Carangi com sua Peluqueria Carangi, 

                                                           

46 https://www.youtube.com/watch?v=DpgfouTLpUU  

https://www.youtube.com/watch?v=DpgfouTLpUU
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performance relacional em trânsito, pedalando pelas cidades do mundo e cortando o 

cabelo das pessoas em todo tipo de ambientes inusitados ("Rosa tinha medo mas 

ficou satisfeita..." escreveu no diário de percurso sobre o corte do meu cabelo em 

Itajaí), Evandro Soares, escultor baiano de Morro do Chapéu que mergulhou no mar 

pela primeira vez em Itajaí e depois na fotografia... 

O formato de ateliê aberto foi o termo mais apropriado que encontrei para 

descrever a experiência usando a câmara escura como ambiência imersiva com a 

vivência participativa do público ao longo das diversas etapas do processo de criação: 

sensibilização, revelação, montagem da fotografia, uma oportunidade diferente de 

experimentar as fronteiras convencionais das relações museológicas entre obra, 

artista, processo criativo, público e mediação.  

Convocar os visitantes a participar de uma experiência fotográfica no porão do 

espaço expositivo foi também marcante por que se tratava da Casa de Cultura Dide 

Brandão, uma edificação centenária que antes de ser inaugurada em 1982 como 

espaço de cultura fora o mais importante complexo escolar da cidade, a Escola Básica 

Victor Meirelles47, e alguns dos que participaram da captura da fotografia haviam sido 

estudantes daquela escola.  

Havia um ex-aluno que ficou emocionado refazendo o caminho secreto e 

proibido da infância, quando costumava descer ao porão da escola. Naquele tempo 

de menino isso representava uma pequena traquinagem, uma fuga da rotina, horários 

e disciplina do espaço educativo: o porão era uma aventura, um mistério, um segredo.  

                                                           

47 Ambos, Victor Meirelles e Dide Brandão, foram importantes artistas catarinenses. O primeiro, nascido em 1832 
como Victor Meirelles de Lima em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, foi um dos principais e mais 
célebres pintores brasileiros do século XIX. Dide Brandão, como era chamado em Itajaí, sua cidade natal, por sua 
vez foi um importante artista plástico. Pintor, desenhista, gravurista, entalhador e escultor nascido como José 
Bonifácio Brandão, assinava como J. Brandão e também conquistou projeção nacional. 
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Fig.120,121,122 - Rosa Bunchaft. Prêmio Aquisição 13º Salão Nacional de Itajaí, 2013.  
Ocupação artística/Ateliê aberto/Porão. Câmara escura arquitetônica. Fonte: Dossiê da artista. 

 

Outro se tornara fotografo e conhecera a fotografia pinhole no curso de 

fotojornalismo da Universidade do Vale de Itajaí e ele mesmo fez diversos 

experimentos. Inclusive, dez anos antes, havia sido foto-arte-educador num projeto 

com crianças. Perguntei o que ele achava que ficara nelas da experiência fotográfica 

e a resposta foi: "Uma grande vontade de aprender. Não só fotografia: tudo.".   

Havia os músicos participantes do Festival, alguns participaram e lembro em 

especial de uma jovem e talentosa cantora de Itajaí, Andreza Flores, também locutora 

e professora de técnica vocal e musicalização infantil, licenciada pela Univali. Talvez 

com base na vivência do seu ofício percebeu de modo muito claro a dimensão efêmera 

da fotografia envolvida no porão, pontuando a dificuldade das pessoas na atualidade 
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vivenciarem experiências, dada a ânsia em transformar tudo em registro. Conforme 

ela me contou, Flores era o nome artístico, escolhido por ela por que quando nascera 

o pai distribuiu flores por toda a casa, e depois que ele faleceu lembrar disso a fazia 

se sentir mais fortalecida nos momentos difíceis (comigo acontece algo similar: me faz 

bem lembrar que meu nome foi escolhido na sala de parto, por meu pai, ao me ver 

nascer). 

Houve a participação dos funcionários da casa, aqueles que fazem o singelo dia-

a-dia dos espaços expositivos... Da direção aos vigilantes, pessoas simples, 

tranquilas, muito amáveis. Quando nós artistas apenas enviamos as obras a um 

evento expositivo e vamos à noite de abertura não convivemos com esta presença 

silenciosa, da qual nos aproximamos um pouco mais se participarmos da montagem 

e bastante mais num projeto processual que para ser realizado envolve diariamente 

relações humanas no plano institucional.  

Como é que essas relações, o cotidiano e a estrutura dos espaços de arte 

impactam a criação de uma obra? A artista Cinthya Marcelle, em Lendários, de 2008, 

realizou uma espécie de meta-projeto, através da participação de 13 pessoas e 1 

cachorro, frequentadores e funcionários que guardam relações particulares com o 

Centro Cultural São Paulo e foram reunidos por ela em parceria com o CCSP para 

uma cerimônia de homenagem e um retrato coletivo: uma forma de tornar visíveis os 

protagonistas invisíveis que fazem o dia-a-dia das instituições de arte.  

Com finíssima ironia o coletivo carioca Opavivará realiza experiências coletivas 

interativas como forma de promover "a desconstrução temporária das estruturas de 

poder" começando pelos próprios espaços da arte. Para tanto desloca os participantes 

de suas funções institucionais: assim funciona A Moita, literalmente uma instalação 

com plantas de folhagens altas, uma paisagem artificial construída dentro dos 

contextos expositivos, um dispositivo criando "uma outra estrutura, uma alternativa de 

espaço para socialização e integração coletiva. Contra a ideia de palco e platéia, a 

moita quebra toda a estrutura segmentária que distingue autor, artista, ator, 

espectador" (PREMIO PIPA, 2012) 

No meu caso a cultura Institucional do lugar, ou seja as pessoas que trabalham, 

sua dinâmica, acabou se incorporando ao projeto da ocupação do porão não de forma 

premeditada, mas como consequência natural do contato diário resultante do 



219 

 

processo desenvolvido ao longo do tempo de ocupação no espaço expositivo: depois 

de perceber que ficamos muito além do tempo empregado pelos outros artistas, foram 

ficando curiosos e todos acabaram de um modo ou de outro se envolvendo. Alguns 

quiseram participar da experiência descendo ao porão para fazer a imagem, outros 

ajudaram de diversas formas, e havia sempre quem puxasse uma prosa sobre 

fotografia na copa num momento de pausa ou café, principalmente nas horas tardias, 

por que às vezes era preciso ficar até depois da meia-noite finalizando a montagem 

das imagens capturadas ao longo do dia. Por outro lado houve funcionários, 

frequentadores da casa e mesmo artistas, que apesar da curiosidade e simpatia 

sincera pelo projeto, sentiam um medo, uma repulsa pelo porão tão grandes a ponto 

de preferir não participar.  

 

 

O PORÃO DA CASA, DAS CIDADES, DA ESCOLA, DO MUSEU 

 

Descer ao subterrâneo era tornar-se algo como um expedicionário e por outro 

lado realmente implicava em abandonar a zona de conforto, e para alguns até em 

certa angústia e profundo desconforto. A passagem era estreita, o caminho escuro, o 

piso de terra batida avermelhada, os elementos arquitetônicos - das janelas aos arcos 

- evocando filmes de mistério sobre tempos passados e lugares longínquos, e a 

própria imagem projetada era algo fantasmagórica. 

Como falar de um fascínio e medo tão atávicos? Talvez ninguém o tenha feito 

de modo tão encantador como Gaston Bachelard. Para este filósofo, cientista e poeta, 

a essência do homem é completamente determinada a partir do habitar por que antes 

de habitar o mundo, o homem habita a sua casa: quando além de cantos e corredores, 

ela tem sótão e porão então a conexão entre a intimidade humana e a memória da 

casa habitada é ainda mais complexa. Analisando a polaridade entre sótão e porão, o 

primeiro se associaria ao racionalismo e à intelectualidade em oposição ao porão, que 

seria "o ser obscuro da casa, o ser que participa das potências subterrâneas. 

Sonhando com ele, concordamos com a irracionalidade das profundezas." 

(BACHELARD, 1978, p.209).  
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Num contexto de arte, quando penso nas minhas experiências como fruidora 

com subterrâneos, lembro de Planos de Fuga — Uma Exposição em Obras, mostra 

coletiva site-specific que visitei em 2013, realizada no edifício do Centro Cultural 

Banco do Brasil de São Paulo, com obras de Carla Zaccagnini, Cildo Meireles, Claudia 

Andujar, Cristiano Rennó, Gabriel Sierra, Gordon Matta-Clark e Marcius Galan e 

curadoria de Jochen Volz e Rodrigo Moura (VOLZ; MOURA, 2012). A artista Sara 

Ramo participou com a obra Geografia do Lastro ou a Riqueza dos Outros ocupando 

o subsolo e transformando-o num canteiro de obras que aponta a história não apenas 

do edifício, mas da instituição bancária ali sediada num contexto mais amplo e crítico, 

pois ainda que apoiando e promovendo a arte, pertence à lógica do capitalismo, que 

é passível de críticas pelos artistas. O título reforça o caráter político da obra, que 

como uma obra em obras, e demandando um trajeto sem saída que se encerra no 

interior do cofre com uma montanha de ouro falso, aponta que literalmente no final 

das contas, é o trabalho dos outros que permite os acúmulos de riqueza que geram 

as imensas desigualdades brasileiras e também movimentam o sistema da arte.  

Em 2001 vivenciei como espectadora a remontagem no Rio de Janeiro de 

Viagem ao Centro da Terra, uma superprodução cênica interativa que marcou as 

cidades onde foi realizada48. Fui atraída principalmente pelo título fazendo referência 

ao romance de Júlio Verne, mas não sabia minimamente o que me esperava.  A força 

poética dos subterrâneos era explorada num percurso de 1km de túneis infláveis, ao 

qual chegávamos descalços, cegos, perdidos, sem relógios e sem qualquer 

referencial, depois de partir do MAM RJ num ônibus lacrado, para acessar diretamente 

um lugar secreto, enorme e escuro onde os atores se misturavam inicialmente ao 

público, provocando-o, para depois convocá-lo diretamente a participar de cenas 

dionisíacas de inspiração mitológica - sacrifícios, um banquete e um banho coletivo 

(com nudez opcional) - de modo a fazer cair ao menos algumas fronteiras entre os 

participantes.  

                                                           

48 Dirigida por Ricardo Karman e Otávio Donasci lembrava um pouco as grandes produções do diretor de teatro 
José Celso Martinez Corrêa, de quem Donasci foi parceiro por dez anos. A primeira montagem, realizada em 1992 
dentro de um túnel abandonado sob o Rio Pinheiros, em São Paulo, tornou-se um marco pioneiro de espetáculos 
interativos em espaços não convencionais, um delírio que influenciou toda uma geração brasileira de encenadores 
a partir dos anos 90. 
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Por outro lado minha lembrança mais remota e subjetiva de subterrâneos é a de 

Napoli, minha cidade natal, cujas memórias não são completamente visíveis à luz do 

dia e jamais serão: se escondem em parte numa espécie de porão da cidade, um 

obscuro e complexo labirinto subterrâneo oculto nas grutas, estreitíssimas passagens, 

sítios arqueológicos gregos e romanos, catacumbas, criptas, cubículos, sepulcros, 

cisternas, poços e aquedutos subterrâneos que foram ocupados como abrigo durante 

os terríveis bombardeios da II Guerra Mundial.  

Napoli é tão somente mais uma dentre algumas cidades do mundo que tem uma 

rede de subterrâneos, mas por ter nascido lá sei o quanto estes umbigos conectam 

memórias recentes e ancestrais e nutrem de mistérios a imaginação das crianças e 

adultos da cidade inteira, e também a dos errantes que passam por ela, viajantes, 

aventureiros, arqueólogos, artistas, estudiosos, filósofos e sonhadores de toda sorte. 

Não há como ignorar as profundezas. Nem em sonhos, literalmente:  

 

Se a casa do sonhador está situada na cidade, não é raro que o sonho 
seja de dominar, pela profundidade, os porões da vizinhança. Sua 
moradia deseja os subterrâneos dos castelos-fortes da lenda em que 
misteriosos caminhos faziam comunicar por baixo de todos os recintos 
fechados, de todas as muralhas, de todos os fossos, o centro do 
castelo com a floresta distante. O castelo plantado no alto da colina 
tinha raízes numa rede de subterrâneos. Que poder para uma simples 
casa ser construída sobre um emaranhado de subterrâneos ! 
(BACHELARD, 1978, p.210) 

 

Através dos porões, nos sonhos e devaneios, nossas memórias da casa 

habitada se conectam por labirintos subterrâneos em direção a lugares distantes. Mas 

o porão de uma casa (pertencente a uma esfera íntima, privada) teria a mesma 

natureza daquele de um lugar que funciona como espaço comum – de um museu (ou 

de uma escola)? Apesar de Bachelard afirmar que "Todo o espaço realmente habitado 

traz a essência da noção de casa", de que forma um museu (ou uma escola) podem 

ser habitados? Exige cautela, mas penso que é possível, sim, deslocar a metáfora da 

casa bachelardiana do âmbito da vida íntima, ou seja da singularidade de cada 

indivíduo, à sua utilização para abordar as potencialidades do museu como espaço 

de processos, acontecimentos e fenômenos artísticos. 
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Em É preciso ir aos porões (VEIGA-NETO, 2012), a epígrafe de Bachelard (apud 

VEIGA-NETO, 2012, p.267)  "[...] viver apenas num andar é viver bloqueado. Uma 

casa sem sótão é uma casa onde se sublima mal; uma casa sem porão é uma morada 

sem arquétipos" é fio condutor que, do âmbito da vida íntima e da singularidade, 

desloca-se ao âmbito do communis, ou seja, o que os indivíduos partilham quando 

agrupados. O campo da educação demandaria a ocupação de toda a casa e não 

apenas do piso intermediário, onde se dão as práticas pedagógicas rotineiras. É 

necessário articular as forças apolíneas com as dionisíacas: ir ao sótão para ter a 

experiência da imaginação e da sublimação que permitem construir utopias e mudar 

o mundo, mas também é preciso ter a coragem de ir aos porões, onde estão as raízes 

arquetípicas das nossas visões de mundo.  

De modo similar a metáfora da casa é deslocada para o âmbito dos museus por 

Bruno C. Brulon Soares (SOARES; SCHEINER, 2009) nos seus estudos de 

doutoramento sobre museus comunitários.  Para este autor a analogia é pertinente 

por que o museu, assim como a casa, também nos ensina a descobrir o mundo a 

partir de um espaço que acolhe e protege. Assim o Museu não seria o templo das 

musas, e sim a casa que elas habitam, um espaço de criação que também pode 

evocar subjetividade e intimidade:  

 

 [...] Guardamos à chave nossa experiência museológica mais 
subjetiva. Ela é íntima, na medida em que é secreta. Fazemos nós 
mesmos o nosso museu, a nossa casa de lembranças e 
representações, e brincamos, como quando somos crianças, de 
esconder do tempo as coisas do mundo e reintroduzi-las a ele. [...] 
Nossa própria alma é morada, e o museu nos ensina a morarmos em 
nós mesmos. E assim as imagens da casa caminham nos dois 
sentidos: 'estão em nós tanto quanto estamos nelas' (SOARES; 
SCHEINER, 2009, p.18) 

 

 

A FOTOGRAFIA DE ITAJAÍ: ESPECIFICIDADE DO LUGAR 

 

A experiência sonora estrutura e articula uma experiência visual e processual, 

por que proporciona a vivência da temporalidade. Na penumbra da câmara escura 
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essa vivência é muito intensa, uterina, íntima: a visão pressupõe distância, direção e 

exterioridade, mas o som vaza, infiltra, de todo o entorno e proporciona um tipo 

especial de imersão. Foi assim, banhado pelo som das peças musicais graciosas e 

mordazes de Chiquinha Gonzaga, pelas conversas dos camelôs, pios de passarinhos 

e corujas, sinos e buzinas de navios e tudo mais que fez a inesperada paisagem 

sonora, que na camera – porão foi sendo construído aos poucos um grande panorama 

de Itajaí, uma imagem onde a fragmentação espacial resulta do acaso da experiência 

imersiva-processual, esgarçando a dimensão documental, temporal e autoral.  

Por enquanto é muito importante registrar aqui que foi em Itajaí que eu obtive 

pela primeira vez este resultado novo que considero o mais importante êxito da 

pesquisa até agora: conseguir realizar de uma forma coletiva uma fotografia sem 

lentes de grande formato numa câmara escura arquitetônica criada num espaço 

urbano significativo para esta coletividade, um panorama ampliado no tempo e na 

autoria por que não é um instantâneo, mas uma trama de pequenas durações 

temporais ao longo de um tempo prolongado de captura e uma trama de olhares de 

um conjunto de pessoas comprometidas na realização de uma imagem da cidade 

significativa para aquele grupo. 

Esta configuração fragmentada e imbricada muito particular, que é o resultado 

mais importante dessa pesquisa até aqui e as dimensões resultantes do processo 

serão retomadas com mais detalhes adiante, na seção  A fragmentação da paisagem 

na câmara escura arquitetônica, no próximo capítulo, onde descrevo os resultados 

obtidos ao utilizar novamente estes procedimentos em Salvador para realizar um dos 

panoramas da série das Mulockianas, capturada no Forte de São Marcelo, e de que 

forma, por que razões e em que contexto foi realizado. 

Até aqui tenho descrito minha pesquisa prática, desenvolvida através de projetos 

em que lugares específicos são ativados a partir de experiências, ações e processos 

envolvendo a imagem e em especial, a criação fotográfica de grande formato em 

câmara escura arquitetônicas: comecei num entre-lugar que é um terreno baldio, 

depois veio a noiva nas ruas, a intimidade dos hotéis e amores, a ocupação fotográfica 

dos motéis, e em seguida a experimentação do porão de um espaço expositivo 

ocupado numa ação participativa.  Antes de tratar do último projeto, em que a captura 

fotográfica se deu num forte no mar, este me parece um bom momento para tecer 



224 

 

uma breve reflexão sobre este tipo de práticas – as que envolvem a especificidade do 

lugar. 

Esse é exatamente o tema do artigo "One Place After Another", de 1997 (Um 

lugar após o outro, um nome adorável, muito apropriado para a vida de artistas que 

trabalham com site-specific), em que a teórica Miwon Kwon mostra os 

desdobramentos ampliando a concepção inicial de arte site-specific surgida em meio 

ao Minimalismo no final da década de sessenta (KWON, 2008). Na sua genealogia da 

arte site-specific Kwon identifica três paradigmas. O primeiro é o fenomenológico: a 

ideia de site-specific inicial está calcada na manifestação espacial, locacional, 

tangível, da obra, que só faz sentido ali naquele lugar: a relação do espectador com 

esta é pela experiência corporal sensorial vivenciada. Richard Serra é um exemplo 

emblemático de artista atuando nestas bases.  

No segundo paradigma, o crítico-institucional, o espaço do museu passa a ser 

apresentado para além da sua manifestação física, nos seus mecanismos codificados 

de "estrutura cultural" com uma função ideológica definida institucionalmente. Assim, 

"retirar o véu" tem  como ponto de partida expor a condição de moldura institucional 

primeiro nas condições físicas aparentemente neutras do espaço arquitetônico, como 

fizeram artistas como Mel Bochner, Lawrence Weiner e Daniel Buren (Within and 

Beyond the Frame) e em seguida pelo modo crítico como o artista se vê atuando na 

própria rede de instituições artísticas, uma rede que envolve relações 

socioeconômicas, de modo que a noção de site abarca questionamentos mais amplos 

na obra de arte como explicitou Hans Haacke na sua exposição no Moma em 1970. 

O terceiro paradigma, que é o discursivo, ocorre a partir da década de 1990, e 

passa a envolver práticas culturais de afirmação de contextos locais ou ativistas, 

configurando uma espécie de "arte comunitária" orientada para problemas sociais 

imediatos como os ecológicos, de moradia, sexismo, homofobia, Aids. A ideia de site 

inclui o campo discursivo, a troca cultural, uma construção de significação em rede ou 

a busca por uma ressignificação da realidade a partir da ação em comum. O site de 

ação ou intervenção (físico) e o site dos efeitos/recepção (moldura institucional) não 

são necessariamente coincidentes e ambos são subordinados a um site construído 

discursivamente convergindo com uma manifestação discursiva anterior. O site é 

processual, um itinerário entre sites, e não um mapa:  
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O que significa que agora o site é estruturado (inter)textualmente mais 
do que espacial-mente, e seu modelo não é um mapa, mas um 
itinerário, uma sequência fragmentária de eventos e ações ao longo 
de espaços, ou seja, uma narrativa nômade cujo percurso é articulado 
pela passagem do artista. Similar ao padrão de movimento nos 
espaços eletrônicos da internet e do espaço cibernético, que de forma 
parecida são estruturados para ser experimentados transitivamente, 
uma coisa depois da outra, e não como simultaneidade sincrônica, 
essa transformação do site textualiza espaços e espacializa discursos. 
(KWON, 2008, p.172-173). 

 

Os três paradigmas de Kwon não são uma sucessão cronológica de um 

desenvolvimento histórico linear. Podem competir, e inclusive operar 

simultaneamente dentro de um mesmo processo artístico, como penso que se dá, em 

certa medida, minha pesquisa prática. O primeiro paradigma acontece com a 

ocupação de espaços físicos urbanos como lugar de performance (o terreno baldio, a 

noiva na cidade) ou de imersão para a criação fotográfica. O segundo paradigma de 

modo mais tênue, por que não envolve uma crítica institucional ao sistema da arte, 

mas ainda assim, a partir da ocupação do porão do museu, experimenta o desconforto 

e a suspensão das referências codificadas do cubo branco. O terceiro paradigma, 

discursivo, opera a partir do projeto das Mulockianas que será descrito no próximo 

capítulo, na medida em que pretendo estabelecer através dele  um  espaço de trocas 

culturais a partir de um espaço de arte comunitário local, envolvendo a memória 

fotográfica do subúrbio ferroviário e as possibilidades de formação de um acervo 

fotográfico da/na periferia. Este processo envolve uma reflexão inconclusa sobre a 

rede de instituições que lidam com nossos acervos fotográficos: até que ponto estes 

são acessíveis à população direta ou indiretamente envolvida com a imagem, o que 

significa a ausência/presença da fotografia nos espaços de arte da periferia e de que 

forma a refotografia pode dialogar com acervos históricos de modo a reconstruir uma 

contra-memória suburbana.  
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UMA LAJE: SERIE DAS MULOCKIANAS E SÉRIE O GRANDE MAR 

 

 

No início de 2014, logo após a volta do 13º Salão Nacional de Itajaí, me sentia 

feliz por ter sido contemplada com um prêmio aquisição, mas um pouco cética sobre 

a oportunidade de realizar algo semelhante em Salvador, dada a dimensão da 

empreitada e por outro lado, os sinais inequívocos de que estava se iniciando uma 

fase de crescente desestruturação do apoio à cultura no estado. Entretanto, em pouco 

tempo, receberia duas propostas inesperadas, quase simultâneas. 

Uma veio a partir do curador, professor e pesquisador da UERJ Dr. Marcelo 

Campos, para participar da exposição coletiva Bahia, contemporânea Bahia, na 

Roberto Alban Galeria49. A galeria inaugurara seu novo espaço em 2013 gerando 

expectativas no cenário artístico baiano como potencial vetor de apoio e difusão da 

arte contemporânea local, e o interesse em me ter como artista representada existia 

desde que Roberto Alban vira meu trabalho no Circuito das Artes de 2013.  

Por outro lado, participar do projeto curatorial proposto por Marcelo Campos me 

desafiava. Pela relação com a temporalidade, havia a oportunidade de contrastar a 

contemporaneidade do título com os procedimentos anacrônicos que venho 

experimentando. Pela relação com a questão do lugar também tratada no título, havia 

a oportunidade de tratá-la a partir de uma reflexividade sobre meu próprio olhar: 

mesmo morando aqui há mais de 30 anos, é incontornável que eu seja vista como 

semi-estrangeira, o que sempre afeta meu trabalho de algum modo. Essa condição, 

aliada ao anacronismo das técnicas que utilizo, me remete aos antigos artistas 

viajantes, às vezes estrangeiros, que foram produzindo narrativas visuais do Brasil. 

A segunda proposta era para realizar o experimento piloto de um projeto 

chamado Andares em que Isabela Lemos, sua autora, propunha a um grupo de 

artistas desenvolver experiências artísticas dialogando com o Acervo da Laje, um 

                                                           

49Disponível em: <www.robertoalbangaleria.com.br/>.  

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/www.robertoalbangaleria.com.br/
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espaço de arte, afastado do circuito convencional de arte soteropolitano, que é muito 

condensado no centro da cidade. Isabela trabalhou por alguns anos como gestora da 

galeria Acbeu, localizada num dos endereços mais elitizados da cidade,e sua 

motivação surgia da vivência dessa realidade, da constatação de como é elitizada a 

frequência dos espaços de arte. Logo após encerrar sua relação com a Acbeu, aceitou 

o desafio de me assistir no laboratório e na montagem do projeto para o 13º Salão de 

Itajaí - seu apoio foi fundamental no desenvolvimento da fotografia de grande formato 

lá produzida. O Andares era seu primeiro projeto, ela estava bastante empenhada 

nele, mas a decisão realmente só foi tomada depois de ter conhecido o Acervo da 

Laje50. 

O Acervo da Laje é um espaço comunitário não institucional de artes visuais 

criado pelo seu curador, José Eduardo Ferreira, na laje da casa dos seus pais, no 

Subúrbio Ferroviário de Salvador. O espaço, o entorno, a coleção, a capacidade de 

agregar, o desejo de dialogar para dentro e para fora do subúrbio e o projeto curatorial 

me impressionaram e fizeram crer que pensar numa Bahia contemporânea também 

passava necessariamente pelas ideias que via ali, e que vou descrever mais 

detalhadamente na seção O Acervo da Laje. 

Por outro lado, a narração de lugares pela criação de inesperadas conexões 

temporais me conduziu na direção de um projeto inconcluso que eu já havia iniciado 

no Subúrbio Ferroviário em 2009. Como veremos, além dos procedimentos 

fotográficos anacrônicos, lidava com a temporalidade, utilizando a ideia de refotografia 

e contra-memória, tratando a questão do lugar pela relação entre fotografia, ferrovia, 

e as vistas produzidas por um fotógrafo viajante inglês chamado Benjamin Mulock. 

Seria então um projeto fotográfico  que poderia também interessar e dialogar 

profundamente com a proposta do Acervo da Laje, porque havia todo um interesse 

comum com o curador sobre a memória do Subúrbio Ferroviário de Salvador, que é 

um dos temas de pesquisa sistemática de José Eduardo. 

                                                           

50 Isso por que não faz muito sentido para mim trabalhar com um grupo ou comunidade se não há por 
parte dela própria uma demanda genuína relacionada à fotografia e ao sentido que faz ali. 
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Foi assim,então, que surgiram experiências e trabalhos fotográficos que 

constituem duas séries relacionadas: a serie das Mulockianas (o nome é uma 

referência a Mulock) e a série O Grande Mar, que foi um desdobramento da anterior. 

Ambas foram realizadas no Forte de São Marcelo, que também é conhecido como 

Forte do Mar. Alguns trabalhos da série das Mulockianas foram expostos a partir de 

maio de 2014 na Roberto Alban Galeria, e a fotografia mais importante para o meu 

processo foi montada numa mesa expositora, e é um panorama fragmentado 

realizado com o mesmo procedimento utilizado em Itajaí, ou seja, de modo tal que a 

fragmentação corresponde a enquadramentos independentes que ocorreram ao longo 

de um tempo, e alguns com a participação de convidados, conforme veremos adiante.  

Nesta seção eu descrevo principalmente os processos e trato das ideias 

envolvidas na produção desta série. Vimos na discussão sobre o projeto de Itajaí que 

Kwon amplia a ideia de lugar do conceito de site-specific para incluir práticas que 

buscam uma relação com o mundo externo e envolvem o cotidiano e outros grupos 

sociais que não costumam ser incluídos nos espaços expositivos convencionais. No 

projeto das Mulockianas a questão dos lugares é mais abstrata, me remete aos 

lugares de circulação da arte e dos acervos de arte e fotografia na sociedade 

brasileira: 

 

a) A Roberto Alban Galeria pertence ao circuito instituído da arte contemporânea 

e, diretamente, ao mercado de arte; 

b) O Acervo da Laje é um lugar de acolhimento da criação artística e da memória 

coletiva do Subúrbio Ferroviário de Salvador, é a Laje, um sótão, no sentido 

bachelardiano, aventura colaborativa das artes da Bahia e esperança de 

futuros mais criativos e menos desiguais; 

c) O Forte do Mar é o meio: o meio entre esses dois extremos da cidade e da 

arte... o que dizer de um Forte circular em pleno mar? Cartão postal da Bahia 

de onde foi capturada por Mulock a primeira vista panorâmica da cidade – 

icônica. Fantasmático como a fotografia é. 

 

Para começar, trato deste lugar impregnado de historicidade que foi escolhido 

como câmara escura para realizar panoramas que constituem a série das 
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Mulockianas, refotografias do primeiro panorama fotográfico da cidade realizado por 

Benjamin Mulock em albúmen, provavelmente a partir do Forte de São Marcelo, em 

1860. Descrevo como o lugar foi ativado artisticamente, e como se deu o encontro 

com o grupo do Acervo da Laje.  

Em seguida, relato como se deram os antecedentes deste projeto– a realização 

da série das Mulockianas - inicialmente em 2009 no âmbito de um projeto de foto-arte-

educação chamado Estações do Olhar, desenvolvido numa escola do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, tendo como foco a ferrovia, numa tática de apropriação da 

linguagem fotográfica e da imagem do próprio lugar. 

Na seção seguinte, O artista como foto-arte-educador, discuto como, em certos 

projetos de inclusão visual e foto-arte-educação, a experiência da fotografia - que 

poderia ser considerada de modo reducionista como pertencente exclusivamente ao 

campo restrito da educação popular ou inclusiva - pode inserir-se,entretanto,no mundo 

da fotografia contemporânea, e a importância dos Seminários Sobre Inclusão Visual 

nos meus processos de criação artística e ensino com fotografia sem lentes.  

O que é uma refotografia? Na seção Refotografia: mergulho na memória 

naufragada, pretendo apresentar alguns artistas e fotógrafos que lidam com essa 

ideia, suas motivações e que procedimentos têm utilizado. Nas seções Ben e 

Refotografando Ben, pretendo analisar a obra original de Mulock que originou essa 

série, e o que pode vir de refotografá-la, agora. 

Em A fotografia na laje e Uma Laje apresento o Acervo da Laje como o vejo, de 

que forma percebi que a linguagem fotográfica se fazia já presente e como eu poderia 

contribuir para enriquecer o acervo fotográfico e suscitar questões que tivessem 

ressonância com aquele projeto. É importante ressaltar que o próprio curador e criador 

José Eduardo tem um livro e diversas outras publicações sobre o Acervo e/ou sobre 

o Subúrbio Ferroviário de Salvador, e que o que vale a pena mesmo, é visitar o lugar, 

assistir às entrevistas disponíveis na rede51, ler as publicações, enfim, conhecer essa 

aventura contada na primeira pessoa.  

                                                           

51FACEBOOK ACERVO DA LAJE:    <https://www.facebook.com/acervodalaje/info?Tab=overview 

ENTREVISTAS PARA TELEVISÃO: 
TVE Soterópolis  <https://www.youtube.com/watch?V=sfldezayc48>. 

https://www.facebook.com/acervodalaje/info?tab=overview
https://www.youtube.com/watch?v=sfLdEzayc48
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Por outro lado, a seção O Artista como Etnógrafo foi criada por que sempre que 

um artista se depara com a condição de ação com o outro, algumas reflexões 

precisam acontecer: a forma como se dá a participação ou colaboração na arte 

contemporânea é tema delicado envolvendo questões de alteridade. Em O GRANDE 

MAR , trato desta série que surgiu como um presente inesperado, desdobramento de 

todo o processo. 

 

 

ENCONTRO NO FORTE DO MAR 

 

A cidade onde nasci, Napoli, assemelha-se a Salvador em muitas coisas: são 

ambas cidades solares, musicais, grandes encontros de culturas, povos. Como lindas 

rainhas barrocas, decaídas52 – são sedutoras, passionais, caóticas, às vezes soturnas 

e sombrias, mas fascinam e cativam o amor dos visitantes. Ambas são grandes 

centros culturais - Napoli orgulha-se das origens gregas, Salvador de seu legado 

africano de riqueza não menos mítica. Simbolicamente, celebram cada uma sua 

sereia, Partenope53 e Yemanjá, porque têm forte conexão simbólica com o mar: são 

cidades portuárias com baía e ilhas, a culinária de pescados e mariscos, com dendê 

e coco aqui, e as vongole, consumidas cruas ou com massas caseiras lá. 

O Forte do Mar me convoca lembranças específicas de Napoli: a primeira vez 

em que meus pais - ele físico, ela matemática - tentaram me explicar de véspera o 

                                                           

TV Bahia (Globo) APROVADO -  http://globotv.globo.com/rede-bahia/aprovado/v/o-professor-e-pesquisador-
jose-eduardo-ferreira-fala-sobre-o-suburbio-de-salvador/3032470/ 

52 Nos séculos XVIII e XIX Nápoles era frequentada por toda a aristocracia européia como um belo balneário. A 
partir do século XX entra em decadência, sendo considerada perigosa e sombria. A origem das diferenças sociais 
e econômicas entre sul e norte italianos costuma ser situada depois da unificação em 1870, todo o sul 
desfavorecendo-se em relação ao Norte, mais desenvolvido. Luchino Visconti, comunista de origem aristocrata, 
mostra este momento em O Leopardo, esplêndido filme ambientado na Sicília em 1860 em que aborda 
florescimento e decadência através de um suntuoso baile. Com o desemprego local e a migração para o norte em 
busca de trabalho, o napolitano, e de modo geral o habitante meridional, ainda é objeto de insultos e preconceitos 
racistas históricos: é acusado pelo setentrional de não gostar de trabalhar, de ser "escuro", baixinho, ignorante, 
malandro e sujo. Usa-se muito a palavra terrone, de terra, denotativa de côr escura, origens camponesas, sujeira. 

53 Linda e jovem sereia que, de acordo com uma das lendas da fundação da cidade, empenhou-se em seduzir e 
atrair o experiente Ulisses em direção às rochas através do seu canto sedutor. Rejeitada, de tanta dor, atirou-se 
de um rochedo: seu corpo sinuoso, aprisionado ao Golfo de Napoli, transforma-se numa ilha, dissolve-se na 
morfologia da paisagem napolitana – no mesmo mar que protagoniza a formação da cidade e que traz sustento, 
pescado, vida, fluxos de povos, e às vezes, conflitos. 

http://globotv.globo.com/rede-bahia/aprovado/v/o-professor-e-pesquisador-jose-eduardo-ferreira-fala-sobre-o-suburbio-de-salvador/3032470/
http://globotv.globo.com/rede-bahia/aprovado/v/o-professor-e-pesquisador-jose-eduardo-ferreira-fala-sobre-o-suburbio-de-salvador/3032470/
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que seria uma ilha – já que iríamos no dia seguinte para alguma das três ilhas de 

Napoli - Procida, Ischia ou Capri - não lembro qual. Foi quase como o Forte do Mar 

que imaginei que fossem as ilhas: abstrações, pequenos platôs artificiais, plataformas-

torre, construtos do engenho humano conectando dois azuis abismais, sem qualquer 

outro objetivo, senão contemplar ondas e seres marinhos, talvez alguns monstruosos 

como nos relatos de viajantes antigos. Minha ilha, por definição cercada de mar por 

todos os lados, precisava ser construída como algo redondo e corporalmente visível, 

numa relação de escala compatível com o olhar de uma criança. 

O forte do mar me lembra essa visão estranha porque é uma pequena ilha onde 

chega-se apenas de barco, ou seja, é de fato um forte-plataforma como eu imaginara.  

Só difere por que é muito próximo à cidade, apenas cinco minutos, e na minha visão 

primeira, não se avistaria mais nada a não ser céu, mar e horizonte. Devido à sua 

localização especial - sobre um pequeno banco de areia e arrecifes da Bahia de Todos 

os Santos e situado a cerca de 300 metros da costa – e a seu formato, círculo 

imperfeito ligeiramente achatado cercado por mar e protegido carinhosamente pelo 

braço do quebra-mar, foi chamado pelo escritor Jorge Amado "umbigo da Bahia", 

metáfora feminina, mimosa, aquosa, labirintos úmidos, o umbigo conectando algo 

misterioso de ordem uterina e opaca (a terra, o fundo do mar) ao ar, ao céus, aos 

ventos, aos fluxos e ao desejo transparente de olhar. 

Do umbigo deseja-se olhar para essa cidade feminina, fundada para ser uma 

cidade-fortaleza: a cidade "do São Salvador", que se inicia na parte baixa, mas logo 

escala as elevações (o bairro da Vitória), demanda a vigilância deste forte-ilha-platô 

para protegê-la. E vice-versa: o Forte de Nossa Senhora do Pópulo e São Marcelo, 

popularmente conhecido como Forte de São Marcelo ou ainda simplesmente como 

Forte do Mar captura o olhar e agora é um cartão postal da cidade reproduzido à 

exaustão.  

Concluído em 1623, e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional em 1938, teve diversos usos dentre os quais o de depósito de pólvora e 

prisão política - foi palco de muitas passagens históricas importantes, algumas até 

muito pitorescas, como a fuga a nado do líder da Revolução Farroupilha Bento 

Gonçalves. Sua estrutura tem um anel perimetral com a face voltada para Salvador 

ocupada por salas, mas era nas salas sem janelas do torreão central que ficavam as 
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celas, de modo que, como dispositivo arquitetônico, funcionou como dispositivo de 

vigilância dos aprisionados, lembrando um panóptico às avessas. 

 

 

 
Fig.124 - Carlos Bastos, Vista de Salvador com Forte de São Marcelo, Salvador, 1982. 

Fig.125 - Forte de São Marcelo Detalhe da ilustração anterior. 
Coleção das ilustrações para o livro Jorge Amado: Ensaios sobre o Escritor, 1983.  

Fonte: Acervo da Biblioteca Macedo Costa - UFBA. 

 

Com perfil de museu histórico, seu projeto expositivo em 2010, antes de fechar, 

funcionava com maquetes gigantes de Salvador e também em salas evocando a 

memória: Memórias do forte, Memórias do mar e Memórias da cidade – um projeto 

então não unicamente voltado para a reunião de momentos importantes do passado 

militar das suas edificações, mas vinculando-os a processos do cotidiano do mar e 

vistas da cidade.  

No momento em que realizei essa ocupação artística para meu projeto 

fotográfico, o forte estava fechado há três anos para reformas de grande 

complexidade envolvendo importantes  problemas estruturais a ser sanados, inclusive 

nas fundações subaquáticas, aguardando definição de proponentes via editais de 

licitação para restauração. Nesta condição de um estado de suspensão, de supressão 

de sentidos, havia aos poucos adquirido um clima fantasmagórico, apenas amenizado 

pela alegria e simpatia dos vigilantes, que solícitos e curiosos, pensavam que 

estávamos preparando algum tipo de filme (e em certa medida não estavam de todo 

equivocados). 

A série das Mulockianas e a série O Grande Mar foram capturadas de uma das 

salas do Forte de São Marcelo voltada para Salvador, que foi transformada em câmara 

escura de grande dimensão.  De onde antes canhões faziam jorrar chumbo e fogo 
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sobre a cidade54, agora por um pequeno orifício na janela penetra no seu interior a luz 

que toca suave cada ponto do que é visível dela.  

Espero o encontro nessa penumbra, nesse lusco-fusco a que me acostumo cada 

vez mais, tomando as últimas providências ainda necessárias enquanto o barco não 

chega com convidados – um grupo de amigos e parceiros do Acervo da Laje – artistas, 

educadores, gestores culturais, estudantes da universidade e de projetos culturais 

diversos, todos de algum modo comprometidos com o projeto do Acervo da Laje e 

com a imagem de um particular lugar da cidade – o Subúrbio Ferroviário de 

Salvador.O encontro se dá em quatro espaços do forte.O primeiro é aberto e fica 

diante dos pesados portões de entrada, em frente ao píer, ao canhão e ao mar. 

Sentados em esteiras, há um momento de apresentação, e falo um pouco do meu 

trabalho. Depois passamos por duas salas do forte transformadas em câmaras 

escuras.  

A primeira sala é para a visualização das projeções efêmeras – o cinema vivo, a 

cidade invertida. Queria experimentar algo diferente do que fiz em Itajaí, desentranhar 

as duas vivências – captura fotográfica e projeções, porque, com os recursos limitados 

com que tenho operado, a estrutura necessária para a captura acaba limitando 

espacialmente a experiência efêmera.  

A primeira sala do forte à esquerda da entrada está aparentemente vazia, 

apenas o som do mar e um feixe de luz - a imagem se projeta invertida e bastante 

deformada somente nos planos das paredes laterais, adjacentes ao plano da janela. 

Entretanto, uma imagem reconhecível está lá, viva, líquida, cinema efêmero sem filme 

e sem tela (ainda) e pode ser projetada por todo o espaço vazio. Os convidados 

percebem isso a partir do momento em que interagem com ela através de simples 

folhas brancas de papel ofício e descobrem surpresos, que tem consigo um pedacinho 

da cidade invertida: um barco desliza no espaço de ponta cabeça e escapa pelas 

bordas do papel e pode ser recapturado, o azul do mar é para cima, o céu está aos 

nossos pés. O Elevador Lacerda, um casarão.... a imagem só existe na interação 

                                                           

54 Refiro-me ao episódio histórico do Bombardeio de Salvador, realizado em 1912 com autorização do presidente 
Hermes da Fonseca e apoio de J. J. Seabra a partir do Forte de São Marcelo e também dos fortes de São Pedro 
e do Barbalho, que ironicamente voltaram seus canhões, bombardearam impiedosamente por quatro horas, 
traumatizaram e causaram destruição à cidade que deveriam proteger. 
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efêmera porque há o imprevisto dentro e fora – a cidade lá fora, que vive os 

movimentos sutis e longínquos da sua vida cotidiana (carros, barcos) ignorando o que 

ocorre no Forte. Dentro dele, corpos em movimento deslocando-se ao acaso para 

buscar projeções, risadas, alegria, brincadeira entre adultos.  

Estes pequenos fragmentos da vista lá fora, assim isolados, não contam nada 

inteligível nem montam uma imagem imponente da cidade como a vista original 

capturada por Mulock. Parecem frustrar a ambição de panorama (vimos que o termo 

vem do grego antigo omnividência). São fragmentos, mas cria-se uma relação mais 

que pessoal de cada participante com a vista, uma vista que só será "compreendida", 

"capturada" na sua totalidade na outra sala. Assim esta parte do trabalho só existe 

numa corporalidade coletiva e performativa em que cada participante é como co-

diretor de um filme ativado numa dimensão que não é apenas temporal, da vida "em 

tempo real" lá fora: é ativado também espacialmente, de modo fragmentário, mas 

único, imprevisível, mágico. 

A outra sala está montada para produzir uma imagem fotográfica. Um grande 

painel, encontrado entre despojos do antigo espaço expositivo, serve como suporte 

para a captura da vista panorâmica externa e divide esse espaço (parte seca) do 

espaço do laboratório improvisado (parte molhada). Parte da imagem já vinha sendo 

montada ao longo de dias, e agora meus convidados vão preencher algo das suas 

zonas de incompletude – "falta" ainda boa parte do mar e da paisagem.  

A escolha do enquadramento é pessoal, há quem prefira a arquitetura, e quem 

se encante por um barco que desliza, para descobrir, logo em seguida, que ficará algo 

dele, não tudo, talvez nada, talvez só o mar, por que ao longo do tempo da captura o 

movimento do barco pode deixar visível apenas seu rastro, ou nem isto. É outra 

descoberta, típica das experiências foto-educativas envolvendo processos sem 

lentes. Para que a imagem latente se torne imagem visível, o papel fotográfico 

emulsionado e sensibilizado precisa passar pelo processo de revelação: é a magia à 

luz vermelha, a parte molhada do processo - fundamental na experiência - revelação; 

interrupção; fixação; lavagem; secagem. 

A sala já está muito abafada e concluída esta parte, eu fico finalizando a 

arrumação do espaço com Thayane Matos, minha jovem e dedicada assistente, 

enquanto meus convidados vão com Isabela –descansar, merendar, respirar, olhar e 
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folhear alguns livros de fotografia antiga da cidade. É a parte final da aventura 

fotográfica, e todos se dirigem à parte mais elevada do forte – o alto do torreão central. 

Não deixa de ser uma espécie de laje, também: oferece luz, ar, vento, olhar 

panorâmico direto (não mediado por dispositivos) para a cidade, visível do Farol da 

Barra à Ponta de Humaitá, para o mar, para a Ilha de Itaparica. Subo uma meia hora 

depois e me junto ao grupo até que chegue o barco que os levará de volta a Salvador. 

Está quase anoitecendo, me despeço sem sequer imaginar que Eduardo e Vilma, sua 

esposa, fizeram uma fotografia muito especial com sua câmera digital. 

Só descubro algumas semanas depois, num porta-retratos no móvel da sala de 

estar de sua casa. Seguro o porta-retratos na frente da casa de José Eduardo, e click: 

é a foto de uma foto, de uma foto. Eu,muito feliz, exibindo o porta-retratos com a foto 

em que Eduardo e Vilma no torreão central, exibem a reprodução da foto (no livro 

Velhas Fotografias da Bahia) da primeira vista panorâmica de Salvador, capturada por 

Mulock, tendo a paisagem contemporânea da cidade ao fundo.  

 

 

 
 

Fig.126 - Registro de oficina no Acervo da Laje. Salvador, 2014. 
Registro por Isabela Lemos. Fonte: Dossiê da artista. 
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O que aconteceu no forte? Por que estes convidados são tão especiais e que 

relação tem com esta fotografia? O que significa usar um forte como câmera? O que 

Mulock tem a ver com tudo isto?  

Apesar da importância, beleza e posição privilegiada dessa edificação para a 

obtenção de imagens da cidade, sua ocupação, assim como aquela realizada no 

porão em Itajaí, não tem como fim em si a sacralização da memória do espaço.  

A escolha do Forte de São Marcelo foi para realizar uma série de refotografias 

do icônico primeiro panorama fotográfico da cidade, que provavelmente foi capturado 

pelo fotógrafo inglês Benjamin Mulock em 1860, deste mesmo lugar (apenas não da 

mesma forma).  

Me interessa a relação entre fotografia e Subúrbio Ferroviário de Salvador e por 

isso, também entre fotografia e ferrovia, daí essa relação necessariamente envolve a 

fotografia da cidade porque, como veremos,existe um acervo pioneiro e precioso de 

imagens paisagísticas da Bahia (não necessariamente tendo como objeto a ferrovia) 

produzido por Mulock durante o período em que veio fotografar as obras de construção 

da ferrovia. Assim se conectam a historia da fotografia brasileira, o Forte, a Ferrovia, 

o Subúrbio Ferroviário de Salvador e Mulock. 

Se por um lado isso o enriquece, há um risco, que é o de que a carga histórica 

do projeto, aliada à aura arqueológica do dispositivo da camera escura (que tem sua 

própria fantasmagoria), se torne um tanto pesada. Apesar da atração exercida sobre 

artistas e fotógrafos pela história, pelo arquivo e pelas narrativas de tempos idos, é 

possível lidar com a memória de distintas temporalidades sem necessariamente fazer 

isto no sentido mais óbvio e convencional do saudosismo melancólico? Como escapar 

do didatismo memorialista, parecido com o daquelas encenações em trajes de época, 

tipicamente grandiloquentes, que acontecem em certos museus históricos e que para 

alguns (não para mim, que as acho adoravelmente kitsch) resultam quase sempre um 

tanto constrangedoras? 

Quando um artista está em processo criativo pode conviver com vários 

fantasmas, que pregam-lhe peças, o perturbam, o atordoam e atormentam de diversas 

formas. Um dos meus fantasmas era este, e ironicamente a questão era algo como 

"por que mesmo convocar tantos fantasmas?" 
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Fig.128 - Projeto Museu Vivo, A Família Real na Bahia, Forte de São Marcelo, Salvador, 2011. 
Encenação teatral sobre fatos históricos. Fonte: Gazeta do Forte - Jornal On Line do Forte São 

Marcelo. Disponível em: http://gazetadoforte.blogspot.com.br/2011_04_01_archive.html 

 

A primeira motivação para utilizar a refotografia como procedimento foi a ideia 

ainda em construção de que o fascínio despertado pelas imagens antigas produzidas 

num lugar, junto com a contextualização da importância destas imagens para a 

história da fotografia e da cidade, mais do que simplesmente  responder perguntas ou 

suscitar questionamentos coletivos sobre as mudanças ocorridas na comparação 

entre o passado e o presente,  pode estimular o surgimento de novas narrativas e a 

realização de um novo acervo fotográfico produzido pelos próprios moradores dos 

lugares fotografados originalmente.  

É claro que existirá da parte dos envolvidos todo o fetiche romântico e saudosista 

e as inevitáveis comparações entre a arquitetura e as coisas daquele tempo e a cidade 

atual, mas para além disto, as imagens de vistas antigas, mesmo sendo virtuais 

(muitas vezes accessíveis apenas na internet, onde se encontram exibidas 

descontextualizadas e sem informação sobre autoria e datas), mesmo estando 

ausentes fisicamente de Salvador (veremos que o acervo de Mulock foi doado por ele 

a D. Pedro II), podem servir como ponte para um exercício e uma reflexão 

contemporânea do olhar, não como um "retrato fiel" da cidade antiga mas como uma 

poderosa provocação sobre a paisagem como construção cultural (CAUQUELIN, 

2007) e a fotografia enquanto prática social definida também por seus públicos – quem 

a produz, quem a consome, seus circuitos de circulação e como isso pode mudar com 

o tempo.  

http://gazetadoforte.blogspot.com.br/2011_04_01_archive.html
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Assim uma curiosidade natural sobre o contexto em que uma determinada 

fotografia foi criada pode resultar numa reapropriação da imagem da cidade na 

atualidade com uma intencionalidade crítica – quem sabe dar visibilidade a histórias 

invisíveis, (re)ocupar espaços culturais e propor contra-memórias históricas. O termo 

contra-memória seria algo não-dito sobre o passado, e relaciona-se principalmente à 

genealogia foucaultiana rastreando descontinuidades e rupturas de modo a colocar 

em cheque a ideia convencional de uma continuidade linear da história. Em relação 

às teses sobre a escrita da história, o professor e pesquisador da Villanova University, 

Chauncey P. Colwell(1997) propõe que uma definição sucinta, clara e útil de 

genealogia pode ser adotada a partir da proeminente filósofa, professora e 

pesquisadora da California University, Judith Butler. A prática da genealogia seria 

entretanto, algo de outra complexidade porque Foucault não deu métodos, e Colwell 

propõe uma definição a partir dos conceitos de série e eventos de Deleuze, a 

genealogia como uma contra atualização de acontecimentos: 

 

Although the term 'genealogy' is most closely associated with 
Nietzsche and Foucault it is Judith Butler who gives us the clearest, or 
at least most succinct, definition: '...genealogy investigates the political 
stakes in designating as origin and cause those identity categories that 
are in fact the effects of institutions, practices, discourses with multiple 
and diffuse points of origin.' [...] If history is the collective memory of a 
particular social group then genealogy is a counter-memory composed 
of the same elements repeated and arranged in a different 
manner.55(COLWELL, 1997) 

 

Neste momento o rigor teórico me demandaria a conveniência de me aprofundar 

teoricamente nos estudos foucaultianos sobre genealogia, ou de abordar de que modo 

se relacionam história, memória individual e coletiva, e ainda o binômio memória X 

esquecimento. Sob tal perspectiva, nos arriscaríamos para além do escopo, alcance 

                                                           

55 "Embora o termo 'genealogia' seja mais claramente associado com Nietzsche e Foucault, é Judith Butler quem 
nos dá sua definição mais clara, ou ao menos, mais sucinta: 'a genealogia investiga as apostas políticas que estão 
presentes no ato de determinar como origem e causa as categorias de identidade – que, de fato, são efeitos de 
instituições, práticas, discursos com múltiplos e difusos pontos de origem' [...] Se a história é a memória coletiva 
de um particular grupo social, então, a genealogia é uma contra-memória composta pelos mesmos elementos 
repetidos e organizados de uma maneira diferente." (Tradução nossa). 
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e possibilidades atuais deste texto, que é um relato pessoal de processos de criação 

em fotografia experimental.  

Entretanto, é importante pontuar que se trata de temáticas que se tornam 

especialmente complexas, conflituosas e controversas quando se questiona a 

objetividade e neutralidade das narrativas históricas e da organização de coleções 

museológicas, porque envolvem a ideia de que os critérios adotados dizem respeito 

não apenas à preservação de vestígios do passado, mas expressam disputas entre 

diferentes versões sobre o passado, e versões sobre o passado das cidades, 

inclusive: sabemos que há eventos esquecidos ou suprimidos, outros considerados 

dignos de nota, e os que ressurgem depois de um tempo de esquecimento. Como, 

por que razões, com que autoridade divina? 

 

Memory implies a certain act of redemption. What is remembered has 
been saved from nothingness. What is forgotten has been abandoned. 
If all events are seen, instantaneously, outside time, by a supernatural 
eye, the distinction between remembering and forgetting is 
transformed into an act of judgment, into the rendering of justice, 
whereby recognition is close to being remembered, and condemnation 
is close to being forgotten. Such a presentiment, extracted from man’s 
long, painful experience of time, is to be found in varying forms in 
almost every culture and religion, and, very clearly, in Christianity 
(BERGER, 2015, p.58). 

 

A possibilidade de uma contra-memória pode ser construída a partir da própria 

coletividade envolvida e pode recorrer a estratégias de documentação em que 

presumem-se crenças de verdade e objetividade, mas também pode acontecer num 

contexto de experimentação artística, fundindo verdades e ficções por meio da arte, 

valorizando assim, a subjetividade, a imaginação, e a possibilidade de inventar novas 

realidades a partir de desejos de futuro. Indago se seria possível articular o tempo 

presente e o passado num espaço de valorização da subjetividade, dos sentimentos 

e da experiência, ao utilizar a fotografia documental do século XIX como ponto de 

partida para um processo de criação fotográfica participativo, colaborativo no campo 

da arte contemporânea tomando como base a ideia de contra-memória. 
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ANTECEDENTES: PROJETO ESTAÇÕES DO OLHAR. 

 

 

Fig.129 - Projeto Estações do Olhar, Salvador, 2013. 
Fonte: Dossiê da artista. 

 

Minhas primeiras ideias e experiências para a série das Mulockianas surgiram 

muito mais no campo da foto-arte-educação do que da criação artística. A partir de 

2008 estive envolvida com câmaras escuras, tanto na pesquisa teórico-artística, 

quanto em projetos de inclusão visual: a produção fotográfica de Benjamin Mulock me 

interessava por sua relação com a ferrovia e pela possibilidade de criar conexões com 

projetos de criação fotográfica envolvendo jovens estudantes de ensino médio 

moradores do Subúrbio Ferroviário.  

Em 2009, participei de oficinas do projeto de foto-arte-educação Estações do 

Olhar, que coordenei juntamente com o Prof. Taygoara Aguiar (UFBA) a convite dele, 

e com o Prof. Jorge Antonio do Espírito Santo Batista, professor de História do Colégio 

Estadual Almirante Barroso em Paripe. Esse projeto correspondeu ao campo prático 

do meu estágio curricular orientado obrigatório do curso de licenciatura da Escola de 

Belas Artes da UFBA (BUNCHAFT, 2009) e à pesquisa da Monografia do Curso de 

Especialização em Arte Educação: Cultura brasileira e Linguagem Artísticas 

Contemporâneas, também da Escola de Belas Artes UFBA, pelo Prof. Taygoara. 

Paripe é um bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador e corresponde à última 

estação de trem para quem vem da Estação da Calçada, e no projeto eu já explorava 

a conexão entre ferrovia e fotografia de modo geral e em especial a fotografia de 

Benjamin Mulock como gatilho para a produção fotográfica dos aprendizes, ou seja, a 

essência da minha participação residia 
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[...] na própria ferrovia que nomina e identifica a história destas 
comunidades:  a poética para a construção do olhar dos estudantes é 
a relação entre fotografia e ferrovia como tecnologias pioneiras, 
respectivamente, dentre, os veículos móveis da era mecânica e dentre 
as máquinas de visão, o que permite abordar de modo inusitado a 
memória coletiva do Subúrbio Ferroviário de Salvador, cuja gênese 
está justamente neste fluxo de mercadorias, de capitais e de ideias 
que se deu pela via férrea. Espera-se traçar um paralelo entre o olhar 
estrangeiro de fotógrafos como Benjamin Mulock, contratado em 1860 
para registrar os trabalhos iniciais de construção da Bahia and San 
Francisco Railway Company e o olhar dos registros produzidos pelos 
próprios jovens moradores sobre seu entorno – as comunidades à 
margem da linha férrea, 139 anos depois. Se fotografar expressa a 
percepção sobre a realidade, espera-se que apropriando-se do 
conhecimento sobre a história da fotografia, da ferrovia, do Subúrbio 
Ferroviário e da relação entre estes, e produzindo imagens sobre seu 
entorno que se tornem também registros de memória coletiva, seja 
possível desenvolver a construção de um olhar para o mundo que 
expresse um sentimento coletivo, construído também a partir de 
trajetórias moldadas das relações com os espaços e as pessoas 
fotografadas e, que, em última instância, promova a valorização da 
identidade  dos moradores desta região da cidade cujo peculiar 
patrimônio histórico, cultural e ambiental é tão ignorado quanto sua 
imagem é sistemática e preconceituosamente associada à violência e 
à pobreza pela mídia. (BUNCHAFT, 2009, p.8) 

 

O resultado dos aprendizes foi uma produção fotográfica analógica e digital 

exposta na própria escola, e também a produção de pequenos textos como os de 

Venilson Gonçalves da Conceição: 

 

Quando chegou a notícia do curso de fotografia, imaginei que iria 
simplesmente fotografar. Felizmente, para todos nós me equivoquei, 
aprendemos na teoria e na prática o princípio da fotografia com o 
resgate da imagem pré-fotográfica na camera obscura.[...] 
Posteriormente houve encontros com informações formidáveis sobre 
história, artes e conhecimentos geniais, chegamos ao momento mais 
esperado do curso, [...] uma overdose de informações técnicas sobre 
fotografia, por exemplo: enquadramento, ponto de ouro na fotografia, 
perspectiva, etc. Após estas informações, finalmente estávamos com 
a decisão do que ficaria registrado, saímos fotografando tudo o que, 
em nossa avaliação primária, fosse razoavelmente boa. Nesta busca 
incessante observei que o trem separava uma beleza estonteante de 
uma miséria comum e infelizmente rotineira no Subúrbio Ferroviário, 
divididas por um elo histórico – a ferrovia. (BUNCHAFT, 2009, p.38) 
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Fiquei feliz quando soube posteriormente por Taygoara que Venilson ingressara 

no Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Artes da UFBA. Fiz contato com ele 

recentemente e me contou que já está formado, continua fotografando (e fotografando 

bastante a ferrovia, inclusive) e tem interesse em fazer uma pós-graduação em 

Educomunicação. Foi um dos aprendizes que chamou bastante atenção pelas 

perguntas que fazia e pela sua dedicação, mas todos eram muito especiais, um perfil 

diferenciado porque o grupo foi escolhido pelo Prof. Batista dentre estudantes ou ex-

estudantes de várias turmas suas do Ensino Médio, com base em alguns critérios 

específicos - motivação, interesse e/ou experiência anterior com fotografia, arte ou 

cultura, comprometimento, espírito reflexivo, crítico e questionador. Esta seleção 

prévia fez bastante diferença, conforme observei também no relatório final da 

disciplina: 

 

[...] o desejo explícito de romper as barreiras impostas pelas relações 
sociais hegemônicas sobre o espaço urbano da cidade e seus 
moradores, a clareza sobre a importância da leitura e da escrita para 
se colocar no mundo, a sede de acesso à cultura e ao saber, tudo isto 
nos tomou de surpresa e nos impressionou profundamente, a mim e a 
Taygoara. (BUNCHAFT, 2009, p.14) 

 

Considero que a série das Mulockianas tem antecedentes no projeto Estações 

do Olhar. Tenho uma forte conexão com a fotografia como foto-arte-educação e isso 

certamente se reflete nos meus projetos artísticos atuais não apenas no que eles têm 

de participativo e relacional, mas também na experimentação constante com os 

procedimentos adotados.Tenho operado intuitivamente com a convicção de que as 

interconexões entre criação artística em arte/fotografia contemporânea e atividades 

foto-educativas são fecundas e que projetos de cunho aparentemente restrito à foto-

educação podem influenciar e nutrir o campo da criação artística e vice-versa: essa 

questão será abordada na próxima seção. 
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O ARTISTA COMO FOTO-EDUCADOR, E VICE-VERSA. 

 

 

 

 
Fig.130 - Joseph Beuys, Como explicar quadros a uma lebre morta. Dusseldorf, 1965. 

Schelma Gallery, Registro fotográfico: Ute Klophaus, impresso em 1997. Fonte: Art Gallery of New South 
Wales Contemporary Collection Handbook, 2006. Disponível em: 

www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/434.1997.9/ 

 

 

Como explicar quadros a uma lebre morta? Por quê? Com que pedagogia? 

Alguns críticos compararam a célebre fotografia da performance do controverso artista 

alemão Joseph Beuys à Monalisa do século XX, mas a mim mais parece uma Pietá, 

pelo desejo da ressurreição. Seria possível a lebre renascer pelas palavras inaudíveis 

do artista-performer-educador-ativista? Talvez sim, talvez não, mas algo 

provavelmente deve ter (re)nascido em quem estava lá, mesmo do lado de fora da 

galeria (o público não podia entrar, apenas observava pela janela) e em quem hoje 

pode ter contato com essa performance  graças à existência desta imagem.  

Na performance de Beuys, explicar arte não é a reprodução de um 

conhecimento: torna-se da dimensão da própria arte, nem objetiva, nem fala interior, 

algo entre ambos, a gênese de algo novo, invenção. O objetivo não é transmitir 

mensagens, e sim estimular o espectador a produzi-las. A mensagem foi produzida 

http://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/434.1997.9/
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na medida em que memórias foram exploradas, "não para resgatar o passado mas... 

para pensar com elas no futuro" (PETERS; BIESTA, 2009; p.110-111). 

Inicialmente nos meus projetos a relação entre as atividades em foto-arte 

educação e as de criação artística acontecia de forma disjunta e até conflituosa, por 

um lado, porque existe uma valorização social bem maior do artista em relação ao 

arte-educador, por outro, porque parece sempre, muito mais fortemente aceita no 

imaginário, a imagem romântica do artista isolado em seu atelier, voltado para seus 

próprios processos subjetivos e conectado exclusivamente com o sistema 

convencional da arte. A possibilidade da criação artística implicar numa dimensão 

educativa não mediada, ou na possibilidade de ser socializada ou compartilhada para 

além deste sistema parece fragilizar o lugar do autor. 

Esse conflito se fez presente para mim diversas vezes. Já ouvi a recomendação 

para não incluir num portfólio artístico atividades em arte-educação ou mediação – a 

menos que isto faça parte realmente do próprio conceito da obra, pois isso poderia 

prejudicar, em seleções, a avaliação sobre a produção específica no campo da arte 

contemporânea. Em outra ocasião, antes de ir a Itajaí, um artista que admiro bastante 

me provocou na véspera da viagem sobre a pertinência e natureza da minha 

participação no evento, por considerar meu projeto uma oficina, e não um projeto 

artístico no campo da fotografia contemporânea. Senti isso como estudante, quando 

solicitei, e me foi delicadamente negada, a oportunidade de participação num grupo 

estudantil de pesquisa sobre arte contemporânea por eu ser licencianda: os demais 

participantes eram bacharelandos do curso de Artes Visuais. Ao longo do tempo, 

através de diversos episódios, fui percebendo como é sutilmente naturalizada essa 

compreensão de que o educador e mediador teria uma missão, formação e uma 

atuação de menor valor em relação ao artista.  

De toda forma como e onde situar o limite, a barreira entre as atuações do artista 

como educador, e do artista como propositor de projetos de arte participativos ou 

relacionais? Num artigo na revista Humboldt do Instituto Goethe, intitulado Mediação 

artística enquanto arte? Arte enquanto mediação artística? Ou: por que, às vezes, arte 

e mediação artística são a mesma coisa., Eva Schmitt, que desde 2007 trabalha na 

seção de artes visuais do Goethe-Institut, defende a ideia de que dentre as muitas 

fronteiras transpostas no século XX houve também essas internas ao sistema da arte, 
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e que por outro lado, a mediação artística também ampliou suas fronteiras, conceitos 

e questões, o que ficou patente inclusive na forma como tem sido frequentemente 

rebatizada - "Educação estética"; "Comunicação visual", "Educação artística"; 

"Pedagogia artística".  

No campo teórico a autora cita algumas contribuições no campo da mediação 

alimentando controvérsias: a do professor de Pedagogia Artística Carl-Peter 

Buschkühle, que defende numa publicação de 2004, intitulada Os arte-educadores 

precisam ser artistas. Sobre o conceito de educação artística, uma apropriação do 

pensamento artístico; e a do professor de Arte Pierangelo Maset com sua Didática 

propondo que a mediação de arte inclua processos artísticos e também os 

desenvolva.  

Para Eva Schmitt (2011),  

 

Em nível internacional, tanto na mediação de arte quanto na arte em 
si existem abordagens interdisciplinares que não englobam apenas 
ciências como sociologia, psicologia, estudos da cultura, estudo de 
gênero, ciências naturais e economia, mas também criam acessos aos 
mundos do cotidiano, da vida e da mídia. Em alguns dos projetos 
contemporâneos, mal dá para traçar a fronteira entre arte e mediação 
de arte, ou então esta simplesmente se torna irrelevante.  

 

Assim, no campo artístico, temos o performer Joseph Beuys, com seu "conceito 

ampliado de arte" numa abordagem claramente artístico-pedagógica pleiteando a 

integração de conteúdos artísticos e culturais em outras áreas sociais (e claro, sua 

ideia de Universidade Livre, não citada no artigo de Eva Schmitt). Para Beuys o 

conceito de escultura transcendia o objeto e se estendia não somente para as 

manifestações artísticas (Teoria da escultura), mas para a Cultura, Política e 

Educação - Escultura social - a maleabilidade pelo pensamento humano. Temos 

também o artista performático, pedagogo e crítico de arte Bazon Brock, com o projeto 

Escola de Visitantes - algo como uma action teaching, apresentada em Kassel nas 

Documentas 4, 5 e 6.  
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Fig.131 - Rosa Bunchaft, Cinema Baldio. UFRJ Rio de Janeiro, 2014. 

Seminário Escrever com  Luz.CAP - Colégio de Aplicação da UFRJ. FIOCRUZ.  
Registro: Cristina Miranda.Fonte: Dossiê da artista. 

 

Entretanto, compreendo que haja algum desconforto a respeito dessas 

convergências e fronteiras difusas entre projetos de mediação artística e projetos 

artísticos (que em geral são do tipo que envolvem processos ou ações, ou projetos 

artísticos participativos, relacionais ou colaborativos). Compreendo, pois acredito que 

é de fato necessário estabelecer critérios de análise crítica e diferenciação sob pena 

de submeter a arte ao papel de sofisticada ilustração de conteúdos educativos – o que 

pode ser até conveniente para certos âmbitos governamentais que sempre sonharam 

em unir na mesma pasta cultura e educação, mas é muito delicado para artistas que 

operam, por exemplo, num âmbito da subjetividade, ou da intimidade. Arte e educação 

não são a mesma coisa necessariamente. Em certos casos, em certos contextos, 

ocorrem encontros inspiradores e é possível inventar juntas algo novo – o que não 

pode, é claro, ser uma condição obrigatória, muito menos um critério de avaliação. 

 

O fato de mediação de arte e a arte propriamente dita se equipararem 
em alguns aspectos não significa, no entanto, que arte e mediação 
possam ser intercambiáveis a bel prazer ou que uma mediação de arte 
profissional e autônoma não tenha mais importância. Tampouco 
significa que arte participativa, arte relacional, arte comunitária ou 
outros projetos do tipo sejam automaticamente bons projetos de arte 
ou de mediação de arte. Além disso, devemos questionar de vez em 
quando se um projeto desenvolvido com vistas à responsabilidade 
pela sociedade e o próximo não é simplesmente um projeto nascido 
de motivações éticas, sociais, ecológicas etc., sem ser um projeto de 
arte. Tirando essas restrições, é incontestável que arte e mediação de 
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arte também, e precisamente por suas sobreposições, podem 
preparar o terreno para outras formas da vida pública. De que áreas 
vêm os responsáveis e as ideias, isso é de menor 
importância.(SCHMITT, 2011) 

 

No campo da fotografia artesanal, o artista-fotógrafo, pesquisador e educador 

alemão Jochen Dietrich, que tem participado de diversos eventos no Brasil, tem 

construído um projeto inspirador em fotografia pinhole que é uma rica trama de 

sobreposições de ações como artista e foto-arte-educador, uma inspirando a outra.  

Para Dietrich a adaptação à câmara escura-  a contraposição entre o próprio olhar e 

os resultados da câmara - já implica numa aprendizagem em si mesma, pois faz ver 

o mundo de outra forma, numa (re)organização da percepção que envolve um diálogo 

complexo: com o mundo, com o aparato, com sua cultura (de onde vem o aparato), 

consigo próprio, que construiu o aparato. Além disto a fotografia pinhole traz 

contribuições específicas ao campo teórico da educação envolvendo questões sobre 

o modelo de apropriação e assimilação do real; o conceito de zonas de 

desenvolvimento proximal de Vigotsky; as contradições e conflitos no processo de 

aprendizagem; a universalidade ou especificidade a contextos sócio culturais na 

prática de mídias; etc.(DIETRICH, 2000) (DIETRICH, 2007). 

Desde que passei a pesquisar a câmara escura como artista,surgiram quase de 

imediato convites e demandas externas para participar de projetos de foto-arte-

educação. O primeiro convite surgiu em 2008 a partir do artista Ricardo Guimarães, 

que na época era mestrando no PPGAV UFBA e fazia parte da equipe de educadores 

da OI KABUM – Escola de Artes e Tecnologia Salvador, que estava desenvolvendo 

em parceria com a ONG Cipó o projeto de fotografia pinhole Caymmi Na Lata. O 

projeto deles resultaria num fotolivro chamado Caymmi na Lata (OI KABUM ESCOLA 

DE ARTE E TECNOLOGIA SALVADOR, 2009), publicado em setembro de 2009, 

partindo de releituras fotográficas das canções de Dorival Caymmi para fotografar a 

cidade na lata. Eu nesta época fazia parte do coletivo lusco-f.LUX.o, e Ricardo propôs 

e ajudou a intermediar uma visita guiada dos aprendizes à tenda - câmara escura 

montada na Escola de Belas Artes da UFBA.  

Em 2009 participei pela primeira vez do ESIV - Encontro Sobre Inclusão Visual, 

que faz  parte do FotoRio – Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro 
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que acontece desde 2004. O evento é realizado pelo antropólogo e fotógrafo Milton 

Guran, que criou em 2004 o conceito de Inclusão Visual no âmbito destes encontros 

e o apresentou no Visible Rights Conference at Harvard University em 2007 (GURAN, 

2007). Apresentei no referido evento, em 2009, o projeto do coletivo lusco-f.LUX.o do 

qual fazia parte; em 2011 o Estações do Olhar e o Luz, Lata, Ação, realizado em 

Canabrava, antigo lixão da cidade. Em 2015, pela terceira vez, participando do nono 

encontro com José Eduardo Ferreira Santos, curador e coordenador do Acervo da 

Laje e Thayane Matos, minha assistente, apresentamos juntos o Acervo da Laje, a 

fotografia e suas possibilidades neste lugar, e o projeto das Mulockianas. 

Assim, desde 2009 entrei em contato com uma realidade muito distinta de 

Salvador, e digo isso, não porque não haja outros projetos aqui, mas porque me 

parece que poucos têm uma inserção de natureza continuada em comunidades, como 

acontece no Rio de Janeiro, e mesmo que haja e eu desconheça, não temos 

oportunidades de trocar ideias de foto-educador a foto-educador, então as 

experiências se perdem, de certo modo, pela ausência de uma memória delas. Por 

outro lado, no Rio de Janeiro, ao longo de um certo tempo, o exercício educativo da 

fotografia como instrumento de mudança social foi ficando mais difundido, e o nível 

de articulações, organização, discussão, amadurecimento e trocas, possivelmente 

como consequência do ESIV, tornou-se muito expressivo. A publicação da transcrição 

das apresentações dos projetos de 2004 a 2007 (1o Encontro Sobre Inclusão Visual 

do Rio de Janeiro, 2004), (2o Encontro Sobre Inclusão Visual do Rio de Janeiro, 2005), 

(3o Encontro Sobre Inclusão Visual do Rio de Janeiro, 2006), (4o Encontro Sobre 

Inclusão Visual do Rio de Janeiro, 2007),  por exemplo, me foi muito útil como 

referência para que eu pudesse realizar os meus. A participação de artistas, fotógrafos 

e foto-educadores muito respeitados56, o entusiasmo e energia dos aprendizes, que 

vêm ao evento relatando suas experiências, a qualidade dos projetos apresentados e 

como consequência, da produção fotográfica dos aprendizes, os amplos resultados e 

                                                           

56 Tatiana Altberg com seu projeto Mão na Lata (Rio de Janeiro), João Roberto Ripper – Imagens do Povo (Rio de 
Janeiro), Simone Rodrigues (Rio de Janeiro) coordenando o evento com toda a simpatia, sensibilidade e bom 
humor, Miguel Chikaoka (FOTOATIVA, Belém do Pará), João Leiva (Argentina) com seus projetos de foto-
educação com fotografia pinhole em contextos específicos (LEIVA, 2010), Rafael Johann e Paula Biazus do grupo 
do Lata Mágica (Porto Alegre), Gabriel Mascaro do grupo do FOTOLIBRAS (Recife), Mauro Fainguelernt (Rio de 
Janeiro) dentre outros. 
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a participação nas comunidades envolvidas  mudaram minha forma de entender a 

fotografia. 

Assim, em 2011, ao final do projeto realizado em Canabrava, elaborei um 

relatório sobre as atividades desenvolvidas que incluía uma brevíssima reflexão sobre 

inclusão visual. Nele eu pontuava como desde o século XIX não escapa aos governos 

o potencial da fotografia na denúncia das tragédias sociais, surgindo então as 

primeiras formas de censura, e como a fotografia documental, antropológica, 

etnográfica é menos visada neste sentido por ter menor penetração social que a mídia. 

Mencionei também os primeiros precursores do fotodocumentarismo de cunho social 

- John Thomson (Street Life in London, de 1862), Jacob Riis e Lewis Hine (final do 

século XIX e início do século XX, EUA). Como apesar do enorme desejo de 

conhecimento de outras realidades que se expressa no sucesso de revistas ilustradas 

como Vu na França, Life nos EUA e O Cruzeiro no Brasil, poucas vezes se vêem nelas 

reportagens de denúncia social. Como, mesmo com o surgimento das agências de 

notícias, o interesse dos fotógrafos na responsabilidade com o impacto social das 

imagens e suas conseqüências nas comunidades envolvidas não é relevante. Cito as 

mudanças que passam a surgir no final do século XX com o fotodocumentarismo 

contemporâneo de vertente social: Sebastião Salgado e João Roberto Ripper, 

expressões brasileiras consagradas gerando transformações efetivas -  iniciativas 

concretas de combate ao trabalho escravo. E como aos poucos, muda a forma como 

o fotodocumentarismo busca a transformação social, na medida em que por meio de 

projetos de foto-educação, a comunidade antes focada como objeto do olhar 

denunciador, passa a ser convocada a produzir a própria imagem, surgindo atores 

sociais que passam de objetos do olhar alheio a protagonistas, produzindo narrativas 

visuais que tanto podem focar reflexões e denúncias  que se originam da própria 

comunidade, quanto o cotidiano, a cultura, a identidade comunitária, subjetividades, 

afetos. 

Os trabalhos de Paula Trope, Os meninos, (1993-1994), e Os meninos do 

Morrinho, de 2007, são seminais por que subvertem procedimentos tradicionais do 

fotodocumentarismo de "representação do outro", trazendo-os para o campo da arte 

contemporânea, através da estética anacrônica da fotografia pinhole e também pelo 

uso de um dispositivo que efetua uma inversão de papéis – meninos de rua e 
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moradores da favela Morrinho são fotografados pela artista e em seguida, numa 

operação dialógica, escolhem o que querem fotografar – a obra é o díptico. Os projetos 

fotográficos de Tatiana Altberg também se destacam pelos dispositivos criados: 

através do auto-retrato lidam de um modo muito sensível com a subjetividade dos 

seus aprendizes, desconstruindo sutilmente estereótipos, através do olhar sobre si 

mesmo, o outro e o entorno. Por exemplo, em momentos delicados pelos quais 

passamos todos: a frágil flor das mudanças drásticas e íntimas da adolescência. 

Na abertura do Seminário Sobre Inclusão Visual em 2015, a professora e 

pesquisadora da UFF – Universidade Federal Fluminense, Ana Maria Mauad realizou 

uma palestra intitulada A fotografia e seus públicos: da fruição estética ao olhar 

engajado que veio ao encontro de uma série de questões sobre as quais eu vinha 

pensando a partir da minha prática. Ana Maria Mauad é historiadora, professora e 

pesquisadora, é orientadora de Milton Guran e colabora com o FotoRio desde 2005.  

Mauad, que tem publicações referenciais na área, desenvolveu o conceito em 

construção de fotografia pública que se revela em diversas dimensões, inclusive 

investigando a relação da fotografia com seus diversos públicos – como e por onde 

circulam as imagens fotográficas, quem as produz, quem as consome, e para quê. 

Para tanto Mauad mostra como já no século XIX elas servem para definir o sujeito 

burguês, documentar a expansão das conquistas territoriais no novo mundo e até 

mesmo para um consumo conspícuo de fotografias eróticas. Assim, a imagem reflete 

também o sujeito que a consome no século XIX57: o consumo da fotografia era o 

consumo da modernidade que se anunciava e de seus valores, e esteve ligada à 

consolidação do modelo capitalista industrial (dito assim, isso contextualiza inclusive 

a produção de Mulock, como veremos, voltada para a documentação da construção 

das ferrovias com um fim primeiro de dar a ver seu progresso para os investidores). 

                                                           

57 Mesmo sendo uma jóia, uma peça única, o daguerreótipo se prestava a diversos tipos de produção, e 
paralelamente ao retrato, começaram a difundir-se suas possibilidades como registro, produções de caráter não 
apenas documental mas de natureza etnográfica, que naquele momento tem a ver com o pitoresco e com a relação 
de alteridade que os povos europeus iriam estabelecer com o outro. Por outro lado não só aumentam as demandas 
de imagens exóticas mas também a necessidade de construir a própria identidade por meio da auto-imagem. Isso 
acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo, e explica a expansão do consumo de retratos não só pelas 
condições de crescimento da sociedade americana, mas pelo seu perfil burguês, que torna a fotografia de retrato 
uma marca de distinção e expressão do sucesso social. 
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Na apresentação de Ana Maria Mauad (2015), foi singular e importante, a 

inclusão, dentro dos seus estudos, sobre a relação da fotografia com seus diversos 

públicos, de um lugar especial para o papel da fotografia analógica em projetos de 

inclusão visual, e inclusive, também mostrar como algumas destas experiências 

inserem-se em questões do mundo da arte contemporânea e da fruição estética: 

 

Hoje o que os projetos de inclusão visual apresentam é justamente 
uma extensão desta experiência com a linguagem. É o interessante: 
colocar em questão o dispositivo, relacionar a fotografia a outras 
linguagens, investir na intertextualidade, trabalhar com o tempo, com 
a forma, com a luz, trazer a relação com a comunidade, um elemento 
importantíssimo, esse olhar retornado que a fotografia produzida por 
projetos de autoridade compartilhada permite, essa relação de 
engajamento do público, de mudança de lugar - o público é objeto e é 
o fotógrafo, essa discussão sobre autoria, a ideia do coletivo, isso tudo 
esgarça os limites da experiência fotográfica, que não é uma 
experiência só de fotografar, é uma experiência de viver a imagem, de 
viver a reprodutibilidade da imagem. Essa experiência fotográfica é 
uma experiência contemporânea – é uma experiência moderna, e é 
uma experiência contemporânea que se atualiza pelos dispositivos, 
independentemente deles serem digitais ou não. Essa série final - Se 
você fosse eu - acho que é a mais recente [referindo-se a um projeto 
da fotógrafa Tatiana Altberg] ela também faz esse exercício com o 
pinhole, com técnicas 'artesanais' mas ressignificadas à luz de 
problemas contemporâneos. Isso eu acho uma coisa muito legal, 
colocar em questão o anacronismo da imagem. Imagens 
anacrônicas são imagens que destoam do seu tempo, mas elas 
não são imagens ultrapassadas. O anacronismo, que o Didi-
Huberman discute, traz para a gente elementos para a gente 
poder pensar essa tensão entre o tempo que passa e o tempo que 
resiste. (grifo meu) (Informação verbal, pesquisa em fase de 
elaboração)58 (MAUAD, 2015) 

 

Até aqui resumidamente, tratamos do desejo de realizar refotografias tendo 

como imagens originais certas fotografias antigas e icônicas da cidade capturadas no 

século XIX por Benjamin Mulock, uma ideia que surgiu inicialmente em 2009 no âmbito 

de um projeto de foto-arte-educação chamado Estações do Olhar desenvolvido numa 

escola do Subúrbio Ferroviário de Salvador com o objetivo de apropriação da 

linguagem fotográfica e da imagem do próprio lugar, tendo como foco a ferrovia. 

                                                           

58MAUAD, Ana Maria. A fotografia e seus públicos: da fruição estética ao olhar engajado. Conferência de abertura 
apresentada no Seminário Sobre Inclusão Visual - FOTORIO, Rio de Janeiro, 2015. 
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Vimos que procedimentos como os da fotografia analógica, podem sim, ser 

anacrônicos e entretanto, não ser necessariamente arcaicos ou ultrapassados – é o 

que ocorre inclusive em diversos projetos de inclusão visual e foto-arte-educação 

onde a experiência da fotografia - que poderia ser considerada de modo reducionista 

como pertencente exclusivamente ao campo restrito da educação popular ou inclusiva 

- insere-se no mundo da fotografia contemporânea. Em especial, a fotografia 

analógica pode propiciar experiências muito originais de exercício da linguagem 

fotográfica porque há nelas procedimentos e ideias que esgarçam questões do tempo 

e da autoria, e isso resulta da sua natureza experimental, processual e coletiva: há 

momentos em que não importa mais, simplesmente, quem fez a lata, quem colocou o 

papel sensível lá dentro, quem vedou, quem puxou a fita isolante que serve como 

obturador, quem contou o tempo, quem levou para o laboratório, quem revelou.... 

Depois do projeto Estações do Olhar meu projeto para a pesquisa de mestrado 

seria o projeto FOTOTREM - transformar um vagão de trem numa câmera escura e 

realizar nele fotografias analógicas de grande formato – refotografias tendo como 

imagem original as realizadas por Mulock da construção da ferrovia – se chamaria a 

série das Mulockianas. Era um projeto ambicioso que demandava recursos, porque a 

contrapartida para viabilizá-lo operacionalmente com o apoio operacional e logístico 

da CTS - Companhia de Transporte de Salvador seria oferecida na forma de oficinas 

e uma exposição na estação da Calçada.  

Enquanto eu buscava meios para viabilizá-lo, iniciei a pesquisa da prática 

artística em hotéis e motéis com outra poética, explorando inicialmente a câmara 

escura arquitetônica como cinema íntimo e depois como aparato fotográfico, os 

processos e fotografias resultando na produção dos panoramas e fotogramas da Série 

Love in Bahia, que desdobraria no panorama realizado em Itajaí. Ao receber o convite 

de Roberto Alban com o contexto do projeto curatorial de Marcelo Campos, 

considerando que eu acabara de retornar de Itajaí com a experiência de um processo 

participativo, decidi retomar o projeto das Mulockianas,especialmente após a visita ao 

Acervo da Laje, que fica no Subúrbio Ferroviário de Salvador.  

Antes de explicar como se deu isso, inspirada no conceito de contra-memória, 

eu me pergunto: a refotografia pode ser explorada como uma escrita alternativa da 

memória coletiva de um grupo social? A próxima seção diz respeito ao procedimento 
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da refotografia e suas muitas possibilidades: como e por quem e por que tem sido 

utilizadas?  

 

 

REFOTOGRAFIA COMO REENCENAÇÃO DE SI E DO TEMPO. 

 

 
 

Fig.132 - Luciano Huck, Refotografia com carrinho bandeirantes. São Paulo, 2015. 
Fonte: Globo Comunicação e Participações S.A. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/tv/noticia/2015/07/huck-recria-foto-de-infancia-em-carrinho-na-casa-da-avo.html 

 

Refotografar-se em momentos do passado tornou-se uma mania, quase uma 

brincadeira, popularizada recentemente. Inclusive pela TV: o apresentador global 

Luciano Huck restaurou um carrinho a pedal similar ao da sua infância para sentar, 

naturalmente não muito dentro, mas mais sobre ele, e assim reproduzir uma sua foto 

capturada aos oito anos. Com outro olhar, de desconstrução, a comediante Celeste 

Barber vem realizando uma hilária série de refotografias irônicas a partir de fotografias 

icônicas de celebridades. Utilizando como veículo as redes sociais, a série se tornou 

viral ao colocar em cheque de modo sutil o culto às celebridades e os  padrões de 

corpo, beleza, saúde, juventude e estilo de vida impostos pela mídia através dele, 

http://gshow.globo.com/tv/noticia/2015/07/huck-recria-foto-de-infancia-em-carrinho-na-casa-da-avo.html
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padrões estes que indiretamente estimulam o consumismo pela associação com 

idéias de felicidade, competência, sucesso e atratividade sexual.  

Na sua forma mais comum, refotografar implica em reproduzir no presente uma 

fotografia de um tempo passado com o mesmo enquadramento, às vezes, no caso 

onde há um certo purismo, nas mesmas condições técnicas e ambientais, e se o 

objeto da imagem for a figura humana, com roupas, penteados, gestos, expressões 

similares. 

Além desta forma mais comum,há outras configurações para a refotografia 

ampliando suas possibilidades, como realizar uma fotografia da imagem anterior com 

um enquadramento tal que amplia seus sentidos desvinculando-os do contexto 

anterior, ou como a projeção ou a instalação das imagens originais na fisicalidade da 

situação anterior, ou mesmo a fotomontagem digital. Atualmente há até mesmo 

recursos utilizando realidade ampliada e mídias móveis, mas me interessa mais a 

motivação que os recursos técnicos, e este interesse determina a escolha dos artistas 

que lidam com a ideia de refotografia, a ser apresentados nesta seção. 

Começo com os brasileiros Lucas Bambozzi, Carla Borba, Renata Voss Chagas 

e o argentino Gustavo Germano. Em seguida exploro a interessante taxonomia 

utilizada por Ricard Martinez e Gary McLeod na sua página da internet sobre 

Refotografia:  

a) Então e Agora;  
b) Figura como Paisagem;  
c) Fotografia como Paisagem;  
d) A História como Paisagem,  
e) Tempo como paisagem e  
f) Apropriação. 

 

Apresento o movimento pioneiro norteamericano da refotografia, como o termo 

foi cunhado, e alguns dos seus desdobramentos atuais. Concluo analisando a série 

de refotografias American History Reinvented, em que eventos históricos são 

reencenados utilizando suportes e técnicas peculiares, com um forte conteúdo crítico 

e conceitual. 

Lucas Bambozzi explora a ideia de refotografia no projeto Postcards, um work in 

progress que vai executando na medida em que visita lugares e confronta a paisagem 
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presente com aquela registrada em cartões postais e assim, a fotografia documental 

e a experiência fugaz vivida: 

 
Uma coleção de lugares, situações e pequenas memórias. Trata-se de 
um projeto em constante execução: visitar lugares e buscar a síntese 
dessa experiência, por mais fugaz que seja, numa imagem. São 
situações tipicamente retratadas em cartões postais, situadas entre a 
obviedade e a particularidade. O projeto existe em formatos de 
videoinstalação, web e single-channel video. No formato instalação 
uma projeção de pequenas dimensões acontece nos próprios cartões 
- presos individualmente entre duas placas de vidro e suspensos no 
espaço expositivo. Os cartões são os mesmos utilizados na gravação 
‘in-loco’ das cenas – que coincidem com os lugares onde os próprios 
cartões foram fotografados. No verso de cada cartão são projetadas 
as imagens em vídeo, que mostram tanto o cartão como a realidade 
atualizada da paisagem que ele retrata – confrontando o aspecto 
realista da imagem em vídeo com a estética 'glamourizada' da maioria 
dos cartões postais. (BAMBOZZI, 2011, p.6) 
 
 
 

Fig.133,134 – Lucas Bambozzi, Ypiranga. Série Postcards.São Paulo, 2000-2001. 
Fonte: Disponível em: <www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/the-postcards-project> 

 

Em seu mestrado em Artes Visuais pelo PPGAV – UFRGS, Carla Borba, artista 

nascida em Porto Alegre que vive e trabalha em Vitória, aborda seu processo criativo 

de 2010 a 2012 e os antecedentes envolvendo performance, fotografia e vídeo. Dentre 

os trabalhos apresentados como parte de sua trajetória há o projeto Álbum de Família.  

Nele, Carla reencena suas fotos de infância em 2001 e num segundo momento 

envolvendo outras pessoas, numa residência na Cité Internationale des Arts em Paris, 

convida artistas a reencenarem suas próprias fotos de infância em 2002, como 

desdobramento do trabalho. 

 

 

http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/the-postcards-project
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Fig.135 - Carla Borba, Álbum de Família. 2001. 

Fonte: (BORBA, 2012). 
 

 
Fig.136 - Carla Borba, Álbum de Família: Annie. 2002. 

Fonte: (BORBA, 2012). 
 

 

As questões com as quais ela lida ao retomar o projeto de 2002 alguns anos 

depois, são um outro desdobramento que se dá num terceiro momento, por ocasião 

de um convite da Fundação Iberê Camargo, e resultam na série Cortes: 

Como conviver com imagens fotográficas que, para mim, recusavam 
serem sepultadas, que continuavam latentes, mas que ao mesmo 
tempo, evidenciavam uma interrupção? Como um artista opera 
quando um corte em sua trajetória, em sua história, reconfigura seu 
processo de criação? Como lidar com trabalhos que geram um espaço 
de legitimação, um norte para o caminho do artista e ao mesmo tempo, 
de forma paradoxal, tornam-se marcas do inconcluso? (BORBA, 2012, 
p.16-17) 

 

É como se além das reencenações realizadas a partir da memória de outros, 

surgisse uma terceira camada de tempo, onde o que cabe à artista é lidar com o 

arquivo de imagens produzido a partir de um projeto legitimado no sistema da arte, 

recolocando-as em circulação.  Essa é uma questão frequente para os artistas, por 

que a criação é um percurso da ordem do constante inacabado, uma sucessão de 

escolhas que implicam também em perdas, construções e destruições de acervos e 

de possibilidades, apontando numa certa direção guiada pela intuição (SALLES, 

1998).  

E neste caso particular a refotografia é um gênero que por si mesmo lida com o 

tempo. A solução dada pela artista, que é intervir fisicamente nas imagens produzidas 

em 2002 com cortes, me interessa menos do que as questões geradas por todo o 
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processo e a reflexão sobre os cortes produzidos: "Quando a imagem fotográfica se 

dissipa em pedaços, é como unir o passado e o futuro, perda e encontro vivenciados 

ao mesmo tempo" (BORBA, 2012, p.19). 

Também como parte de uma pesquisa de mestrado, a artista alagoana Renata 

Voss, prata da casa porque atualmente é professora e doutoranda da Escola de Belas 

Artes da UFBA, utilizou o procedimento e o conceito da refotografia num projeto onde 

se entrelaçam suas memórias de família e as memórias do Cine Plaza, cinema de rua 

de Maceió que foi do avô de Renata, teve uma importância cultural na cidade, foi 

desativado e como tantos outros, se encontra em ruínas. 

 

 
Fig.137 - Renata Voss, Imagens Reencontradas, 2011. 

Fonte: (CHAGAS, 2013) 

A ação artística Imagens Reencontradas é desenvolvida inserindo imagens de 

álbuns de família - que se assemelham a stills de cinema - na fisicalidade das ruínas 

do que Renata chama "máquina de fazer cinema", e refotografá-las, instaurando uma 

situação em que se relacionam de modo especial " [...] espaço e imagem, hoje e 

ontem, imagem e imaginário, imaginação. [...] Distante da fotomontagem, essa 

proposta permite unir tempos e lugares distintos numa ação dentro do espaço do 

cinema" (CHAGAS, 2013, p.61). 
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A partir das questões levantadas até aqui pergunto-me se o que se evidencia 

não é exatamente o fato de que não há como restituir ao presente aquilo que está 

perdido, mas a partir do que está perdido, a refotografia pode gerar outros sentidos, 

inventar outras visibilidades e outras formas de lidar com o passado que não são 

necessariamente de reconciliação, muito menos de conformação, mas permitem 

esboçar outra possibilidade para o presente. Nesse sentido, me emociona – 

imensamente, devo dizer  - o projeto Ausências, realizado na Argentina e no Brasil 

pelo fotógrafo argentino Gustavo Germano, que referindo-se ao início do projeto na 

Argentina, explica:  

 

Partí de una necesidad expresiva personal de ponerle presencia a la 
ausencia, pero al mismo tiempo de buscar aportar a la memoria. [...] 
Ausencias es un proyecto expositivo que partiendo de material 
fotográfico de álbumes familiares muestra diecisiete casos através de 
los cuales se pone rostro al universo de los que ya no están: 
trabajadores, militantes barriales, estudiantes, obreros, profesionales, 
familias enteras; ellas y ellos víctimas del plan sistemático de represión 
ilegal y desaparición forzada de personas, instaurado por la dictadura 
militar argentina, entre 1976 y 1983.(GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, 2011)  

 

Trata-se de um dispositivo simples, mas potente. Gustavo Germano produz uma 

série de dípticos refotografando situações selecionadas a partir de imagens de 

acervos familiares de desaparecidos das ditaduras militares da Argentina e do Brasil. 

Começa com seu próprio acervo pessoal, a partir de uma imagem com seus três 

irmãos, dentre os quais um deles, Eduardo, foi assassinado aos 18 anos pela ditadura 

militar argentina.  

Cada díptico tem a imagem original, capturada no início da ditadura e na maioria 

destas estão juntos com o desaparecido seus irmãos, amigos ou familiares, e a 

imagem refotografada que busca reencenar a primeira no lugar, nos elementos 

naturais, humanos e nas poses, similar em tudo, menos no vazio insubstituível 

deixado pelos desaparecidos durante a ditadura. O intervalo de tempo entre as duas 

imagens é de aproximadamente 30 anos, visíveis não apenas no envelhecimento 

físico natural, mas na expressão sofrida da fisionomia dos que ficaram, em vão, à 

espera do reencontro. As duas imagens confrontadas uma à outra tornam visível o 
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invisível: por um lado, dão rosto aos ausentes e aos que os amavam, por outro, 

materializam a ausência e a dor no vazio da imagem, e através de tudo isto, tornam 

visível a violência destes regimes sangrentos que foi ocultada, omitida e ainda hoje é 

negada, a brutalidade das experiências físicas e emocionais dos desaparecidos e dos 

que ficaram.  

 

 

Fig.138 - Gustavo Germano, Projeto Ausências (Argentina). 2006. 
Fonte: www.gustavogermano.com/ e 

www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/cepa/memoria_verdad_justicia.php?menu_id=20812 

 

Sabemos que é da natureza do fotográfico que um momento do passado 

arrancado de um fluxo histórico possa sempre dialogar com o presente, com o agora. 

Para François Soulages, fotograficidade é um conceito que caracteriza a 

especificidade da fotografia justamente a partir da articulação de três momentos: 

primeiro a captura da imagem, irreversível, depois a revelação do negativo e, enfim, a 

possibilidade de reinterpretar o material do negativo, inesgotável. Referindo-se aos 

procedimentos do analógico, Soulages pondera que reutilizar negativos produzidos 

num tempo anterior é "nos fazer refletir sobre o tempo criador"(SOULAGES, 2010, 

p.55) 

 

[...] A especificidade do trabalho do fotografo consiste em se realizar 
conscientemente em três tempos - deixando de lado o trabalho do 
inconsciente e da cultura. O fotógrafo prepara primeiro sua tomada de 
imagem, depois revela o negativo e, enfim, aproveita esse negativo. 
Esse tempo de aproveitamento é indefinido porque não acaba nem 
com a morte do fotografo: outro homem pode aproveitar à sua maneira 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/cepa/memoria_verdad_justicia.php?menu_id=20812
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esse negativo. É aliás uma das especificidades da criação fotográfica: 
toda foto deve ser tirada, aproveitada, colocada num outro suporte e 
aceita numa outra perspectiva. Donde o papel capital da cópia por 
contato e do arquivamento. A fotografia é a arte do arquivo, não por 
que permite arquivar o passado quanto porque aproveitar uma foto é, 
sempre, aproveitar um arquivo e porque o mesmo arquivo terá usos e 
recepções diferentes. (SOULAGES, 2010, p.55) 

 

Na situação descrita por Soulages reaproveita-se um negativo tomando-o como 

matriz e reproduzindo-o através de processos fotográficos analógicos. As cópias dele 

a princípio poderiam ser idênticas, mas podem revelar a passagem do tempo porque 

acontecem em um momento distinto ao da revelação e captura e, portanto, com a 

possibilidade de ter outros usos e recepções.  

Os projetos de Rosângela Rennó deslocando imagens antigas dos arquivos das 

prisões aos espaços vivos da arte e de outros artistas que trabalham com arquivos 

são um exemplo disso. Aqui na Bahia recentemente me chamou atenção, no Circuito 

das Artes Triangulações, um projeto fotográfico com arquivos da artista visual baiana 

e pequisadora independente em fotografia, atualmente radicada na Holanda, Neyde 

Lantyer: Histórias de Amor Perdidas é uma série que recoloca em circulação 

fotografias de casais anônimos, uma coleção delicada que homenageia amores cujo 

destino jamais saberemos. 

Acredito que a refotografia exacerba ainda mais, à enésima potência,essa 

possibilidade de "refletir sobre o tempo criador": reinventa-se o evento passado a partir 

de um positivo como se ele fosse um negativo mais abstrato, um outro tipo de matriz, 

onde a reprodutibilidade não é técnica, mas performativa, por uma ação, pela 

reencenação da situação ou da captura e por isso sempre evidencia a passagem do 

tempo e a mudança de contexto não apenas pelo estranhamento no deslocamento do 

contexto, mas pela comparação com a imagem original. 

Nos projetos de Lucas Bambozzi, Carla Borba, Renata Voss e Gustavo Germano 

apresentados anteriormente percebe-se que a refotografia modifica o sentido da 

imagem original não apenas pelo deslocamento temporal, mas também porque opera 

outras formas de deslocamento, inclusive, de um determinado circuito para outro, 

entendendo por circuito algo que envolve processos e relações de produção, 

circulação e consumo da arte.  
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O que Lucas Bambozzi desloca no seu trabalho? Penso que existe um sentido 

benjaminiano nele59 porque ao final, no espaço da arte, se encontram e se confrontam 

a aura da experiência atualizada, "real", do espaço, cuja irreprodutibilidade fica mais 

evidente num registro convencional em vídeo de tipo doméstico e privado (os meios 

de registro mais convencionais e contemporâneos sempre parecem ser muito 

transparentes e "objetivos" em relação à verdade), e a reprodutibilidade extrema do 

cartão postal, um tipo de imagem técnica impressa em grandes tiragens que há algum 

tempo foi um importantíssimo e popular meio de comunicação interpessoal e de 

difusão de conhecimento visual sobre lugares geograficamente distantes e sempre 

"glamourizados". O que os cartões postais evidenciam, inclusive, é que desde há 

muito, e não apenas na sociedade contemporânea, gostamos de compartilhar 

imagens.  

O que Carla Borba desloca no seu trabalho? Ela desloca para o espaço da arte 

imagens de um arquivo íntimo e pessoal porque suas questões dizem respeito à 

relação entre performance e imagem do corpo, então imagino que reencenar o registro 

da comunicação não verbal de expressões, gestos e poses de seu próprio corpo na 

infância se relaciona com o conceito de corpo sedimento apresentado na dissertação, 

por meio do qual pretende relacionar a imagem do corpo à memória de experiências 

realmente vividas por aquele corpo. Reencenar a própria infância é acessar seu 

próprio suporte de comunicação primordial num momento em que a aquisição da 

linguagem verbal e o desenvolvimento sociocultural não estão cristalizados.  

Renata Voss Chagas desloca para a fisicalidade do espaço do cinema em ruínas 

que foi outrora do seu avô suas próprias memórias de família, que se confundem com 

a do cinema, mas ganham ressonâncias e sentidos muito maiores num contexto que 

envolve a memória afetiva da cidade, a decadência de espaços públicos, circuitos 

culturais e mídias. Já Gustavo Germano desloca para o espaço da arte um arquivo 

que antes era familiar e privado e pertencia a pessoas comuns até que diante de um 

evento de dimensões históricas este arquivo constitui um sentido que não é mais 

somente íntimo, mas também público e histórico, as três coisas ao mesmo tempo. 

                                                           

59 Me refiro ao reconhecido ensaio de Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. 
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Ricard Martinez e Gary McLeod são artistas-pesquisadores da refotografia e 

criaram uma página na internet com o objetivo de reunir e compilar projetos deste 

gênero de fotografia, propiciando a difusão da pesquisa neste tema. Eles publicaram 

neste site uma interessante taxonomia na forma de sete tópicos: Então e Agora; Figura 

como Paisagem; Fotografia como Paisagem; A História como Paisagem, Tempo como 

paisagem e Apropriação (MARTINEZ; MCLEOD, 2015).  

Então e Agora seria a confrontação mais simples, através de dípticos, do antes 

e depois de certos lugares e o exemplo utilizado é o projeto de Christopher 

Rauschenberg, Rephotographing Atget, que refotografa Paris a partir de Eugene Atget 

(RAUSCHENBERG, 2007a). Para o autor, de acordo com uma entrevista concedida 

à revista Lens Culture, apesar de todas as mudanças, o grafite, os carros 

estacionados, o desgaste dos monumentos, "[...] a Paris de Atget está ainda definitiva 

e fantasmaticamente ali"(RAUSCHENBERG, [2007-]b).  

Figura como Paisagem se refere ao antes e depois da figura humana em muitos 

distintos momentos da vida (quase um jardim de imagens de si mesmo) e toma como 

exemplo, o projeto Nicholas Nixon e as irmãs Brown. As irmãs Brown foram sendo 

fotografadas por Nicholas Nixon, que é esposo de uma delas, todo ano, desde 1975, 

e a quadragésima imagem da série foi publicada em 2014 no New York Times. O texto 

crítico dessa matéria consegue capturar o que há de mais tocante no projeto, que é o 

fato de que a inexorável passagem do tempo não desfaz e nem define essas irmãs, 

porque a cada ano que passa, embora mais envelhecidas e talvez demonstrando 

sinais das perdas inevitáveis da vida, elas aparentam ter ficado mais e mais unidas: 

"Even as the images tell us, in no uncertain terms, that this is what it looks like to grow 

old, this is the irrefutable truth, we also learn: This is what endurance looks like. It is 

the endurance of sisterhood in particular."60(MINOT, 2014).  

Apropriação refere-se a projetos como After Walker Evans que se tornou um 

marco da fotografia contemporânea: a provocação conceitual de Sherrie Levine foi 

refotografar as fotografias originais capturadas a partir de um catálogo de Walker 

                                                           

60 Ainda que as imagens nos digam, de modo inequívoco, que é assim que aparenta ser o envelhecer, que essa é 
a verdade irrefutável, o que também aprendemos é: é assim que aparenta ser a persistência. É a persistência da 
irmandade, em particular. (Tradução nossa). 
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Evans e expô-las em galeria, sem qualquer manipulação, como sendo suas. E por que 

não seriam, oras, se foi ela mesma, esta moça provocativa, quem as fotografou? After 

Sherrie Levine, é por sua vez a apropriação da apropriação: o projeto do artista 

Michael Mandiberg, criado em 2001, amplia o público e o circuito inicial do projeto 

seminal de Levine, por considerá-lo restrito aos iniciados da arte conceitual e 

accessível apenas aos frequentadores das galerias. O argumento é o de que as 

imagens originais de Evans, por seu forte conteúdo social, mereceriam um público 

mais amplo, e assim elas estão disponíveis na página do projeto para download e para 

serem impressas, acompanhadas de um curioso certificado de autenticidade que 

pretende igualar a importância de todos os downloads, e constitui uma "estratégia 

explícita para criar um objeto físico com valor cultural, mas pouco ou nenhum valor 

econômico."(MANDIBERG, [2001-]).  

As duas apropriações são marcos de distintas atitudes. A de Levine foi 

considerada pela crítica não só uma crítica à comodificação da fotografia como objeto 

artístico mas também como um gesto feminista de confronto à predominância do 

olhar, da autoridade e autoralidade masculina no mundo da fotografia, pois as 

imagens haviam ficado icônicas principalmente depois da publicação em 1941 do livro 

Elogiemos os Homens Ilustres, de Walker Evans e do escritor e jornalista James Agee. 

Gosto especialmente dessa interpretação. 

Fotografia como paisagem usa como exemplo um projeto site-specific que utiliza 

a fotografia original projetando-a de volta no lugar em que foi capturada, como 

intervenção urbana: neste sentido a fotografia se confunde com a paisagem real na 

sua fisicalidade (num procedimento ao qual se assemelha aquele adotado por Renata 

Voss). Shimon Attie projeta fotografias da vida judaica nas ruas de Berlim antes da 

Segunda Guerra Mundial nos lugares ou nas proximidades de onde as fotos foram 

capturadas originalmente, há sessenta anos atrás(ATTIE, [S.d.]). A História como 

Paisagem mostra a confrontação do antes e depois dos lugares e envolve eventos 

históricos mesclados numa só imagem, como no projeto de Sergey Larenkov, onde 

através de recursos de Photoshop, lugares de toda a Europa que foram cenários de 

situações da II Guerra Mundial são mesclados na imagem daqueles mesmos lugares 

na serenidade sombria de um presente que parece ignorar seus fantasmas 

(LARENKOV, [S.d.]). 
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Tempo como paisagem mostra a confrontação do antes e depois dos lugares 

que se dá entre o presente e o passado mesclados numa só imagem que é uma 

espécie de panorama expandido, com um foco mais direcionado para a 

monumentalidade da natureza do lugar em si, e para a importância dos fotógrafos 

pioneiros que realizaram as imagens originais. O projeto escolhido como exemplo é o 

de Mark Klett e Byron Wolfe chamado Yosemite in time: ice ages, tree clocks, ghost 

rivers. Este projeto, publicado em livro (KLETT, 2004), tem um lugar particularmente 

importante na minha revisão da refotografia por dois motivos. Primeiro por causa da 

configuração final das obras, que é fragmentada, resultando de uma fotomontagem 

realizada digitalmente das imagens originais inseridas num panorama maior que é o 

atual, e esta solução visual é um avanço muito grande em relação à clássica solução 

do tipo antes e depois dos seus trabalhos iniciais. O segundo motivo se relaciona com 

este: é a própria trajetória de Mark Klett, cuja primeira formação é de geólogo, e faz 

parte de um movimento seminal chamado New Topographic Photography, do qual 

falaremos a seguir.  

A refotografia vem sendo utilizada em projetos de cunho artístico, cultural há 

cerca de quarenta anos. O termo refotografia foi cunhado por Karin Breuer no âmbito 

da sua participação no Second View: Rephotographic Survey Project (DAVIS, 2010), 

desenvolvido de 1977 a 1982 como parte do New Topographic Photography. 

Entretanto, de acordo com a própria Karin, o método da refotografia já existia, e este 

projeto se baseou em trabalhos de cientistas – geólogos principalmente – pelos quais 

era chamada anteriormente de "repeat photography" (de onde derivou o termo re-

photography). Para obter a fidelidade máxima à fotografia original eles não apenas 

utilizavam a mesma posição espacial, mas procuravam realizar a nova fotografia em 

horários, épocas do ano e condições meteorológicas os mais similares possível aos 

da fotografia original.  

No Second View: Rephotographic Survey Project, o objetivo eram fotografias do 

Oeste americano do século XIX e considerou-se que a acurácia das 122 novas 

imagens refotografadas era importante para compreender as mudanças ocorridas na 

paisagem e tentar relacioná-las aos impactos humanos ocorridos no período. Houve 

uma terceira captura das imagens a partir de 1997, originando o primeiro projeto com 

trípticos, e o livro correspondente foi lançado em 2004 (KLETT, 2004). Numa 
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entrevista concedida para o livro After the Ruins, 1906 and 2006: Rephotographing 

the San Francisco Earthquake and Fire, Karin Breuer conta esta história e também 

como as metodologias e pressupostos foram evoluindo a cada projeto empreendido, 

inclusive graças às discussões propiciadas pelo fato de se tratar de projetos em 

cooperação, envolvendo toda uma equipe de pesquisadores. O próprio livro é o 

resultado de um outro projeto de refotografia envolvendo as mudanças ocorridas em 

San Francisco após o evento dramático do terremoto de 1906 (KLETT et al., 2006). 

O conjunto de projetos deste grupo de fotógrafos foi fundamental no campo da 

refotografia mas havia neles algo que me incomodava um pouco, uma certa placidez 

romântica, algo que parecia utilizar o rigor pelo rigor em si da técnica (fujo disto, no 

meu trabalho), para homenagear o passado (que passado?). O meu incômodo em 

relação a este tipo de refotografia era um sentimento difícil de verbalizar até que 

encontrei uma crítica cruel e incomplacente fazendo-lhe eco (GRECH, 2000), 

atribuindo aos métodos e resultados obtidos uma meticulosidade e refinamento de 

"uma precisão quase pedante". E ainda, a estranheza de refotografar paisagens 

quase inalteradas e a intuição de que exista na busca por esta documentação um 

sentimento romântico em que a beleza impressionante e majestosa da paisagem 

natural pode estar reevocando a doutrina do Destino Manifesto (Manifest Destiny), a 

crença que o povo (leia-se povo branco, os WASP – White, anglo-saxon protestant – 

branco, anglo-saxônico e protestante) dos Estados Unidos foi eleito por Deus para 

civilizar a América, o que justificaria o expansionismo americano como o cumprimento 

de uma vontade Divina. Depois desta crítica inclemente, a imagem que se sobrepõe 

a estas refotografias na minha imaginação e contrapondo-se provocativamente a elas 

como refotografias mentais que fazem um contraponto à exaltação da 

monumentalidade da paisagem norte-americana são duas: a da épica cena final do 

filme Thelma e Louise no Grand Canyon, ou a da cena inicial do filme Paris Texas, de 

Wim Wenders:  Travis vagando no deserto de Mojave, atordoado, perdido e sem 

memória. 

Por isto, além das referências brasileiras e daquelas pinçadas a partir da 

pesquisa de Ricard Martinez and Gary McLeod, vale mencionar iniciativas menos 

bem-intencionadas, como a desconstrução da imagem do corpo masculino e feminino 

na cultura de consumo norteamericana, nos trabalhos de Richard Prince 
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refotografando os míticos cowboys da propaganda da Marlboro e a polêmica 

refotografia Spiritual America a partir da original capturada por Gary Gross tendo como 

objeto (literalmente) Brooke Shields (autorizada por sua mãe em troca de uma 

pequena fortuna, 450 dólares), exuberante, provocante e nua na banheira, coberta de 

óleo e maquiagem no alto de seus 10 anos de idade (bastante contraditório que a 

refotografia de Prince tenha sido retirada pela Scotland Yard da exposição da Tate, 

Pop Life – Art in a material world, e do respectivo catálogo). 

Uma referência menos cáustica mas bastante instigante, descoberta 

recentemente, é a produção artística pioneira desenvolvida pelo artista, teórico e 

escritor norte-americano Warren Neidich (KUBICKI, 2010)61. Me identifico com sua 

produção porque ela não está condicionada à técnica pela técnica e tampouco a um 

fetiche memorialista: muito pelo contrário, a uma pesquisa conceitual mais ampla que 

coloca em cheque a crença de verdade suscitada por certas imagens quando se 

encontram em contextos museológicos. Sua série de refotografias American History 

Reinvented (A história Americana Reinventada) tem como matriz imagens fotográficas 

pré-existentes de valor histórico pertencentes a acervos de museus:  os eventos 

históricos ali documentados são reencenados com atores, refotografados de um modo 

estudado e particular para cada original, com metodologias complexas e intrincadas 

que exploram a sua materialidade (o artista usa câmeras alternativas, papeis e 

técnicas de fotografia analógica). Desta forma, ao confrontar a imagem antiga com 

sua tradição e convenções, a nova imagem reconta criticamente a narrativa anterior, 

e ambas suscitam questões que vão muito além de um discurso memorialista e neutro, 

muito pelo contrário, inclusive por que borram os limites entre verdade e farsa e entre 

fotografia conceitual e fotografia documental.  

Neste sentido, a partir de referências históricas e do recurso performativo da 

reencenação, o artista coloca em cheque questões como: a fragilidade da fotografia 

como evidência documental histórica e seu histórico de adulteração e manipulação 

política; de que forma as mudanças a partir do advento da tecnologia digital 

                                                           

61 Para Kathy Kubicki, o artista Warren Neidich foi o precursor de diversos trabalhos recentes de artistas ingleses 
que trabalham com a ideia de reencenação: a série Office at Night, de Victor Burgin, realizada em 1986 não a partir 
de uma fotografia mas da pintura de Hopper, referência para a fotografia e o cinema; a Batalha de Orgreave 
encenada pelo artista Jeremy Deller, ganhador do prêmio Turner de 2004; a instalação Greenwich Degree Zero, 
de 2005-6, dos artistas Rod Dickinson and Tom McCarthy;  e a série Re-enactors, de Jim Naughten.   
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exacerbam esta fragilidade; a inautenticidade, ficcionalidade e unidimensionalidade 

daquelas reencenações dramáticas de eventos e personagens históricos que 

costumam ser promovidas em museus de história explorando o suposto saudosismo 

dos visitantes; a importância do meio (dos materiais sensíveis e técnicas utilizadas) 

não como supostamente parte de um desenvolvimento técnico tido como linear e 

evolutivo, e sim como parte da construção de significados pelo leitor.  

Vemos enfim, que a refotografia pode fazer dialogar de forma complexa:  

 

a) a aura da imagem reprodutível vs. a realidade irreprodutível; 

b) a natureza intocada vs. a natureza modificada pelo impacto humano; 

c) o vivido, espontâneo, real, original vs. a reencenação; 

d) a perda e esquecimento vs. o resgate, a memória; 

e) a imagem de âmbito doméstico e privado vs. a coletiva, a exposta, a que 

circula; 

f) o mundo pop das celebridades e da publicidade vs. o anonimato e a 

configuração clássica a partir da escolha do enquadramento adotado, 

g) a juventude ou infância vs. a vivência, a maturidade, o envelhecimento. 

 

Em tudo isso, sempre se confrontam o momento passado e o atualizado: o tempo 

inacabável e inexorável.Tempo, tempo, tempo, como diz Caetano Veloso na sua 

Oração ao Tempo, prometendo elogios (falsos?) num acordo secreto em troca de "um 

outro nível de vínculo". Pois então, parece que nem mesmo Caetano se dá tão bem 

assim com o tempo."Por mais feliz que alguém seja, não se dá bem com o tempo"; "O 

tempo interessa por que faz sintomas"; "É com a linguagem que se constrói o labirinto 

do tempo";"Há tempo e há espaço porque falamos". Essas frases são transcritas a 

partir de apontamentos de cerca de vinte anos atrás, tomados num seminário sobre o 

tempo na psicanálise, ministrado pela psicanalista Marcela Antelo na Livraria da Torre, 

em Salvador. Não tenho conhecimentos específicos em psicanálise, eu apenas estava 

ali porque o seminário era parte de um evento, cujo tema era o tempo, em várias 

disciplinas inclusive na física. Mas ao final das contas foi a abordagem que achei mais 

surpreendente: por isso as anotações guardadas até hoje. Talvez goste tanto porque 

apontam a possibilidade do presente lidar com o passado, de uma forma muito 
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particular e poderosa, por meio da linguagem. Embora a palestrante tenha se referido 

muito provavelmente à linguagem falada da psicanálise, a fotografia é uma linguagem, 

silenciosa mas imensamente eloquente: afinal, não dizem que uma imagem vale por 

mil palavras?  

E se um ponto na memória pode iluminar nossa compreensão da vida, de nós 

mesmos, de nossas ideias, do mundo,da coletividade da qual fazemos parte, penso 

que a refotografia é um procedimento artístico muito especial, através do qual o tempo 

passado é convocado no presente, um remanejando o outro: o novo e o antigo, 

quando contrapostos, instauram uma temporalidade complexa entre ambos, uma 

conexão distinta desafiando a ideia de causalidade e linearidade numa  concepção 

convencional de tempo histórico e muitas vezes, também, uma conexão entre circuitos 

de circulação de imagens que normalmente não se conectariam.  

Vejo então na refotografia uma possibilidade de construção de si mesmo e 

também de construção de uma coletividade, percorrendo este labirinto do tempo 

passado através de uma experiência que resulta numa fala fotográfica. Percorrer o 

labirinto do tempo perseguindo pistas da história da fotografia brasileira e inglesa do 

século XIX para refotografar Benjamin Mulock (ou doravante também Ben, modo 

afetuoso como é chamado pela pesquisadora Sabrina Gledhill) passa a me interessar 

por sua relação com a ferrovia, e portanto, pela possibilidade de criar conexões com 

projetos de criação fotográfica no Subúrbio Ferroviário: é por isso que Ben será 

abordado na próxima seção.  
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BENJAMIN ROBERT MULOCK, BEN 

 

 

Fig.139 - Benjamin Mulock em 1858. 
Fonte: http://mulock.blogspot.com.br/2005/06/benjamin-mulock-in-1858.html 

 

 

Benjamin Robert Mulock foi um fotógrafo e engenheiro inglês e esteve na Bahia 

entre novembro de 1859 e abril de 1862 contratado pela Bahia and San Francisco 

Railway, para realizar os registros das obras de construção dessa que foi a quinta 

estrada de ferro construída no Brasil, cujo primeiro trecho, de 122 quilômetros, ligando 

as cidades de Salvador a Alagoinhas, seria inaugurado em 31 de dezembro de 1863. 

Sua produção fotográfica deste período é considerada seu mais importante legado 

como fotógrafo, é parte fundamental da história fotográfica brasileira e é tema de 

interesse e pesquisa, no Brasil e no mundo, por parte de historiadores interessados 

na fotografia do século XIX.  

Existe uma história de amor entre fotografia, ferrovia e modernidade. O 

historiador, fotógrafo, curador e professor Pedro Karp Vasquez, que tem estudos 

pioneiros sobre a fotografia brasileira do século XIX, descreve isso muito bem em dois 

livros ricamente ilustrados, que são Nos Trilhos do Progresso: A Ferrovia no Brasil 

Imperial vista pela Fotografia (VASQUEZ, 2007) e Ferrovia e Fotografia no Brasil da 

primeira república (VASQUEZ, 2008). Neles o autor mostra o imenso valor histórico e 

artístico dos acervos fotográficos produzidos como documentações das obras de 

construção das ferrovias existentes no país.  

http://mulock.blogspot.com.br/2005/06/benjamin-mulock-in-1858.html
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No primeiro livro aborda o trem na cultura, na fotografia e na história e a ferrovia 

no Brasil Imperial, incluindo uma cronologia muito útil. Das páginas 98 a 103 temos 

reproduzida parte da produção de Mulock. Entre as páginas 59 e 63, trata-se em 

específico da Bahia and San Francisco Railway, e na página 60 da vinda de Benjamin 

Mulock  para realizar a documentação fotográfica da sua construção, da falta de dados 

sobre o que ocorreu com ele após seu retorno à Inglaterra e da relevância e qualidade 

de sua produção documental:  

 

A construção da Bahia and San Francisco Railway foi documentada 
pelo inglês Benjamin R.Mulock, que veio para o Brasil exclusivamente 
com este propósito. Consta que permaneceu em Salvador entre os 
anos de 1858 e 1862, registrando não só a construção da ferrovia 
como também diferentes localidades do interior baiano. Existem 
indícios de que Mulock tenha retornado ao país natal em 1862, pois 
conforme informou Gilberto Ferrez: 'Assim que concluiu seu trabalho 
principal – fotografar a construção da estrada de ferro - Mulock voltou 
para a Inglaterra e dele não se teve mais notícias' 62. Nesse sentido, a 
edição do livro A Fotografia na Bahia (1839 – 2006)63 não trouxe 
nenhuma novidade a respeito da contribuição de Mulock, de modo que 
ainda devemos esperar por um futuro estudo específico a respeito. 
Pode-se afirmar no entanto, que ele foi um dos mais interessantes 
paisagistas urbanos da fotografia oitocentista no Brasil, com um estilo 
que antecipou a abordagem direta que viria a ser adotada no século 
XX pelos adeptos da chamada straight photography. (VASQUEZ, 
2007, p.60) 

 

Em seguida Karp Vasquez faz uma importante observação que contextualiza a 

produção de fotógrafos documentais como Mulock num cenário histórico-econômico 

mais amplo, mundial: 

 

Trabalhos de documentação dessa natureza, de obras realizadas por 
firmas européias em países longínquos, precisavam ser realizados 
para comprovar aos acionistas que os recursos não estavam sendo 
desperdiçados. Sobretudo porque a corrida em busca de ações das 
companhias ferroviárias era enorme na época, dando inclusive ensejo 
ao que economistas qualificam hoje de a primeira 'bolha' na história do 
mercado de capitais, o crescimento desordenado e infundado de um 
setor que acaba explodindo no ar e deixando milhares de investidores 
arruinados. Assim, os álbuns fotográficos compostos por profissionais 
como Benjamin Mulock antecipam de certa forma os modernos 

                                                           

62 FERREZ, Gilberto. Bahia. Velhas fotografias. 1858/ 1900. Rio de Janeiro: Kosmos Ed., 1989. 

63 Vasquez refere-se à publicação de autoria do fotógrafo baiano Aristidez Alves. 
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relatórios ilustrados de fim de ano e, por outro lado, eram documentos 
comprobatórios dos trabalhos realizados. Encontramos nesse tipo de 
documentação o registro metódico e escrupuloso de todas as obras 
mais importantes ao longo da via férrea, como túneis, cortes, aterros, 
pontes, viadutos, estações, depósitos e pátios de manobras 
(VASQUEZ, 2007, p.60). 

 

E daí vem uma questão importante para o projeto das Mulockianas, que é o 

contexto em que Mulock realizou o primeiro panorama da cidade de Salvador: pelo 

desejo mesmo de registrar a paisagem da Bahia, embora esta não tivesse relação 

necessariamente direta com a documentação sobre a construção da ferrovia: 

 

Mas tais imagens de caráter eminentemente técnico são 
contrabalançadas por outras de cunho mais paisagístico, 
descortinando perspectivas dos trilhos em meio à luxuriante vegetação 
brasileira, ou por outras de contextualização, oferecendo vistas 
urbanas ou rurais destituídas de qualquer referência visual da 
ferrovia.A fotografia brasileira oitocentista era, como se sabe, 
dominada pela tônica retratista, de modo que os registros 
encomendados pelas empresas construtoras de ferrovias acabaram 
fornecendo inestimáveis subsídios visuais a respeito do 
país(VASQUEZ, 2007, p.60). 

 

Karp Vasquez segue reforçando como até mesmo os registros de construção da 

ferrovia acabam transbordando os limites iniciais de documentação empresarial para 

narrar uma parte da história social e humana do trabalho no século XIX e como todos 

os fotógrafos extrapolaram as solicitações dos contratantes produzindo um acervo de 

imagens que ficaria no imaginário brasileiro,ganhando com o tempo uma relevância 

muito maior, daquela prevista nos objetivos iniciais que determinaram sua vinda ao 

Brasil:  

 

Nenhum deles contentou-se em ser um mero tarefereiro, limitando-se 
a atender às solicitações dos contratantes. Todos, na medida da 
possibilidade e do limite do talento pessoal, se preocuparam em fazer 
mais, em olhar em volta, para além dos trilhos, e pensar nas gerações 
futuras, esmerando-se em produzir registros destinados a superar os 
imperativos do tempo para se inscrever no imaginário nacional 
(VASQUEZ, 2007, p.62). 
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Esse foi exatamente o caso de Mulock, como veremos. Especificamente sobre 

Benjamin Mulock há um importantíssimo ensaio escrito por Sabrina Gledhill e John 

Vignoles como verbete para a Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography 

(GLEDHILL; VIGNOLES, 2008, p.958–959). Helen Sabrina Gledhill Barreto é 

curadora, tradutora e pesquisadora britânica radicada no Brasil e John Vignoles é 

descendente direto dos engenheiros que projetaram e construíram a Bahia and San 

Francisco Railway, e que também contrataram Mulock para fotografar sua construção. 

Este ensaio trata da biografia e da importância do acervo fotográfico produzido por 

Mulock. O ensaio é muito esclarecedor sobre a vida de Mulock, e a biografia final feita 

pelos autores é concisa, mas preciosa porque lança luz sobre as lacunas apontadas 

por Ferrez sobre o que aconteceu com Mulock depois que ele retornou para a 

Inglaterra.  

É uma história triste, o fim de vida de Mulock, pois,de acordo com os autores, 

ele trabalha ainda como engenheiro para John Watson e morre acidentalmente em 

1863, por ferimentos tentando fugir de um asilo para doenças mentais onde foi 

internado por crises de Melancholia  (depressão) que passou a apresentar depois do 

seu retorno. 

 

Benjamin Robert Mulock nasceu em Newcastle-under-Lyme, na 
Inglaterra, em 18 de Junho de 1829, filho caçula de Thomas Samuel 
Mulock, um pregador inconformista nascido em Dublim, descendente 
de uma pequena aristocracia Irlandesa, e de Dinah Mellard, a filha de 
um próspero curtidor de Newcastle. Ben tinha dois irmãos: Thomas 
Mellard Mulock e Dinah Maria Mulock, que alcançou fama 
internacional em seu tempo como novelista usando seu nome de 
casada, Sra. Craik. Em 1840, a família se mudou para Londres. 
Naquele ano, Ben começou aprendendo música (ele tocava concertina 
e piano) e por volta de 1843 ele estava mostrando interesse em 
engenharia civil. Ele foi educado em Londres. Depois de alcançar a 
maturidade e receber sua herança, viajou consideravelmente. Seu 
trabalho mais importante como fotógrafo foi realizado na Bahia, Brasil, 
entre Novembro de 1859 e Abril de 1862. No início de 1863, depois de 
retornar do Brasil, ele começou a mostrar sinais de 'melancholia'e foi 
internado no asilo do Doutor Tuke, em Hammersmith, em Junho de 
1863. Ele conseguiu escapar, mas foi derrubado e atropelado por uma 
van pesada. Morreu dos ferimentos cinco dias depois (Tradução 
nossa) (GLEDHILL; VIGNOLES, 2008, p. 958–959). 
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Difícil para mim, simpatizante que sou de movimentos anti-manicomiais, não me 

comover. E para além de ativismos, a este ponto devo confessar que a fragilidade dos 

artistas e fotógrafos pioneiros me comove, me enternece e, de uma forma profunda, 

ressoa na minha própria fragilidade e pequenez. É por esses detalhes quase 

desconhecidos de suas vidas que se tornam meus heróis pessoais. Pode parecer 

absurdo, mas me pergunto quase todos os dias se a depressão de Benjamin Mulock 

foi desenvolvida antes de vir para cá ou se teria a ver com algo precioso que ele deixou 

para trás no Brasil. 

Quem sabe alguém muito querido, um amor, uma paixão, ou amizades singelas, 

calorosas e sinceras! Ou então, uma inadaptação passageira ao clima da sua terra 

natal depois da excitação de estar num lugar exuberante e pitoresco onde havia tanto 

ainda a se descobrir e a se fotografar: quantos europeus se fixaram e ainda se fixam 

no Brasil sentindo-se encantados pela natureza, clima e pela luminosidade do sol dos 

trópicos! Ou então, quem sabe ao contrário, Mulock tenha adoecido aqui vendo o 

contraste entre a generosa, farta beleza natural e as enormes injustiças, a escravidão 

principalmente, as desigualdades, insensibilidades da elite do país.  

Ou tudo isto... um turbilhão de sentimentos pode ter desequilibrado as emoções 

de Mulock64. Há cartas de Ben a sua irmã, desconheço o conteúdo e não sei se 

mencionam algo importante sobre suas impressões da Bahia. De toda forma, o fato 

de Ben ter realizado seu mais importante trabalho fotográfico aqui, pode ser uma 

consequência de um possível encantamento com a Bahia. São pensamentos talvez 

inúteis, devaneios, mas imagino que eu não seja a única artista a desenvolver uma 

afeição especial por um artista que é de algum modo referência do seu trabalho. 

Como saber? No blog de Sabrina Gledhill dedicado a Mulock, a estudiosa afirma 

que existe algo mais escrito sobre Benjamin que foi publicado para tratar do contexto 

                                                           

64 Vale a pena assistir a encenação para vídeo (disponível na rede em 
https://www.youtube.com/watch?v=ncYJt0ihGyc) que adapta trechos do diário da escritora inglesa Maria Graham, 
ou Lady Maria Dundas Graham Callcott, em visita ao país na primeira metade do século XIX (Diário de uma viagem 
ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823). Maria Graham deixou suas 
impressões por meio destes relatos de viagem e também de desenhos e ilustrações, e referindo-se à sua estada 
na Bahia em 1822 fica muito evidente a forte impressão e emoção que a natureza exuberante pode causar num 
artista nativo de lugares mais frios, mas também, o choque e desconforto diante da pobreza, da escravidão, e da 
natureza perversa e fria das relações sociais e políticas.  Os trechos encenados referem-se ao Rio Paraguaçu, 
também fotografado por Benjamin Mulock. 

https://www.youtube.com/watch?v=ncYJt0ihGyc)
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familiar relacionado à irmã Dinah Mulock Craik, porque ela tornou-se uma autora 

importante, um ícone feminista. Entretanto, as informações publicadas não são 

benevolentes em relação a Ben: Sally Mitchel o descreve como alguém avoado, sem 

consideração pela irmã. É assim que Mitchell interpreta o fato de Mulock ter partido 

da Inglaterra em direção à Austrália, seu primeiro destino depois de recebida a 

herança dos pais: para ela, uma atitude reprovável porque naquele tempo as mulheres 

necessitavam da presença masculina. Seu trabalho como fotógrafo também é 

interpretado de modo negativo - como um capricho, um passa-tempo, uma fantasia. 

"Ben drifted back from Australia, having given up engineering for photography. It is 

impossible to penetrate sufficiently between the lines of Victorian reticence to discover 

whether his difficulty was drink, opium, or mental instability..."(GLEDHILL, 2005). Se 

Ben tinha tanta oposição familiar para dedicar-se à fotografia, se quando voltou foi 

desencorajado em relação à fotografia e pressionado para ser engenheiro, talvez isto 

o tenha entristecido. Seria necessária mais informação e no momento em que concluo 

essa escrita, demandaria uma pesquisa que agora não cabe aqui. Até o depósito desta 

dissertação, preferi não saber mais, porque acho que ainda não é a hora. 

O livro citado por Karp Vasquez, Bahia. Velhas fotografias. 1858/ 1900 

(FERREZ, 1988) está esgotado e é de autoria de Gilberto Ferrez (Rio de Janeiro, 

1908-2000), neto do fotógrafo Marc Ferrez e um dos maiores pesquisadores e 

colecionadores de iconografia brasileira do século XIX. É difícil encontrá-lo mesmo 

nos sebos, e é bastante caro, mas tenho um exemplar que foi dos meus falecidos 

pais. Na apresentação Kátia Queirós Mattoso comenta como e por que a publicação 

faz reviver "uma Bahia quase totalmente perdida, mas que não queremos esquecer, 

uma Bahia em preto, branco e sépia que não precisa de qualquer foto colorida para 

que sobre seus telhados cobertos de musgo brilhe o sol." (FERREZ, 1988, p.7). Logo 

após o autor faz uma brevíssima contextualização da importância das imagens do livro 

na história da fotografia baiana em relação aos primeiros registros da presença da 

fotografia no estado, importância que se dá por serem vistas, e não retratos: "De todos 

estes fotógrafos só chegaram até os nossos dias retratos de pessoas e nenhuma 

paisagem, matéria a que se dedica este livro." (FERREZ, 1988, p.11), e menciona a 

importância da construção de estradas de ferro, que, como aconteceu na Bahia, 

"foram construídas por companhias inglesas, que contratavam fotógrafos estrangeiros 

para registrar o andamento destas obras notáveis que iriam abrir e conquistar o interior 
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do país" (FERREZ, 1988, p.12). Em seguida, apresenta os fotógrafos paisagistas da 

Bahia começando por Benjamin Mulock: "Era ótimo fotógrafo: é o que comprovam os 

álbuns das fotos originais, em papel albuminado, de perfeita técnica e bela 

composição" (FERREZ, 1988, p.13).  Descreve suas qualidades artísticas e 

finalmente, a obra que mais nos interessa neste momento dentre as produzidas por 

ele na Bahia:  

 

Seus trabalhos revelam harmonia e perfeição estéticas, sendo o mais 
notável o panorama de toda a marinha de Salvador (do Monte Serrat 
até a Barra). Essa foto foi tirada do Forte do Mar e realizada com cinco 
chapas de 17,60 X 24,7 cm. Nesse importante documento percebe-se 
em um relance, pela importância de suas construções públicas, civis 
e religiosas, como era rica a Salvador da época, quiçá a Lisboa dos 
trópicos (FERREZ, 1988, p.13). 

 

Finalmente entre as páginas 31 e 83 vemos reproduzida parte da produção 

fotográfica de Mulock, não apenas a documentação das obras de construção da 

ferrovia, mas também as "vistas urbanas ou rurais destituídas de qualquer referência 

visual da ferrovia", a que se referiu Vasquez (2007, p.60), como vimos antes. 

 

 
 

Fig.140 - Benjamin R. Mulock, The city of Bahia: from the Forte do Mar. Salvador, 1860. 
Vista panorâmica de Salvador. Cópia fotográfica em papel albuminado, PB 

17,7 x 103,5 cm em cartão suporte: 37,1 x 121,1 cm. Coleção Thereza Christina Maria. 
Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=41457 

 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=41457
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Fig.141 - Benjamin R. Mulock, The city of Bahia: from the Forte do Mar. Salvador, 1860. 

Vista panorâmica de Salvador. Coleção Instituto Moreira Salles. 
Fonte: FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado. Disponível em: www.faap.br/hotsites/panoramas/ 

 

Dentre estas imagens, temos finalmente nas páginas 32-33 a obra fotográfica 

original que é será a primeira"matriz" das refotografias da série das Mulockianas:  

 

O primeiro grande panorama fotográfico da cidade de Salvador, tirado 
do Forte do Mar ou de São Marcelo. É sem dúvida o mais nítido e 
perfeito, jamais igualado até hoje. Nos primeiros planos, alvarengas 
que descarregavam os navios, já que não existia cais acostável. 
Segue-se a imponente sequencia de grandes quadras de edifícios, em 
estilo pombalino e de igual altura, onde ficavam os armazéns e 
escritórios do comércio baiano, verdadeiros arranha-céus do século 
XVIII. Vemos ainda sempre na parte baixa da cidade, o prédio da 
Alfândega acabado de construir, a igreja de Nossa Senhora de 
Conceição da Praia, com andaimes na fachada, toda construída com 
pedras lavradas que vieram prontas de Lisboa. No alto da montanha, 
da esquerda para a direita, o antigo colégio e a Igreja dos Jesuítas, o 
palácio Episcopal, a Sé Velha, a Misericórdia, o palácio do Governo, o 
fundo das casas da rua Direita, o Teatro São João, a Igreja e o 
Mosteiro de São Bento e o convento de Santa Teresa. Notar que ainda 
não haviam sido construídas algumas das muralhas para sustentar a 
parte alta, nem a ladeira da Montanha, nem o elevador 
Lacerda(FERREZ, 1988, p.33). 

 

Onde se encontra o acervo fotográfico produzido por Mulock? De acordo com 

Ferrez (FERREZ, 1988, p.13) as fotos se encontram em perfeito estado de 

conservação em três acervos: 38 pertencem à Biblioteca Nacional, 25 à Fundação 

Bosch de Stuttgart, e outras a seu próprio acervo.  

Trata-se da Coleção Gilberto Ferrez, considerada a mais importante coleção 

privada de fotografia brasileira do século XIX no país, e foi adquirida pelo IMS – 

Instituto Moreira Salles em 1998, conforme informações do próprio instituto: além da 

obra completa do fotógrafo Marc Ferrez, há conjuntos importantes de fotografias dos 

http://www.faap.br/hotsites/panoramas/
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principais autores do período, como Augusto Stahl, Revert Henry Klumb, Georges 

Leuzinger e dentre eles, há algumas fotos de Benjamin Mulock.  

Vignoles e Sabrina Gledhill afirmam que além da Fundação Bosch de Stuttgart, 

há quatro imagens de Mulock no Harry Ransom Reserch Center, da University of 

Texas at Austin; que houve uma doação de 137 imagens ao Instituto de Engenheiros 

Civis por parte da família Vignoles; e que há imagens "da cidade da Bahia" que foram 

pedidas por Mulock à irmã65 quando ele trabalhava como engenheiro para John 

Watson em Swansea, Wales e cujo destino é desconhecido, assim como uma coleção 

do próprio Watson (GLEDHILL; VIGNOLES, 2008, p.958–959).  

Quanto ao acervo da Biblioteca Nacional, as fotos de Mulock eram parte 

integrante de cerca de 23 mil fotografias da biblioteca particular do imperador D. 

Pedro. A coleção era composta de  

 

[...] a) álbuns e fotografias avulsas das viagens de Suas Majestades 
ao exterior em 1871, 1876, 1888.[...]b) álbuns e fotografias avulsas do 
Brasil[...] c) álbuns e fotografias avulsas de acontecimentos 
históricos e/ou marcantes no desenvolvimento e progresso do 
país:[...]vistas da Estrada de Ferro Bahia — São Francisco 
Railway e da cidade do Salvador, 1859, por Mulock; (grifo nosso) 
d) álbuns, fotos avulsas ou em grupo de personalidades estrangeiras 
e) fotografias de caráter científico, antropológico, astronômico, 
arqueológico, biológico, etc.,[...] f) curiosidades, peças de museus e 
exposições, monumentos (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 
1987, p.14).  

 

Foi doada em sua maior parte à Biblioteca Nacional, após a proclamação da 

República e denominada Collecção. D. Thereza Christina Maria, em homenagem à 

imperatriz:  

Após a morte da sua esposa, D. Pedro II pretendendo garantir para 
ela um lugar na memória do povo - da maneira mais delicada, e ao 
mesmo tempo a mais segura - doou aos brasileiros a sua monumental 
biblioteca com uma única condição: fosse a mesma incorporada ao 
acervo das instituições escolhidas por ele como Collecção D. Thereza 
Christina Maria. Assim foi feito, e dessa forma a Biblioteca Nacional 
tinha incorporado ao seu acervo um dos mais impressionantes 
conjuntos documentais desde a sua fundação.(FUNDAÇÃO 
BIBLIOTECA NACIONAL - BRASIL, 2010). 

                                                           

65 Dinah Craik, nascida Mulock, foi um ícone feminista, de acordo com Sabrina Gledhill (GLEDHILL, 2005). 
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Em 2005, durante uma greve de funcionários, houve um furto na Biblioteca 

Nacional de centenas de fotografias raras e um número desconhecido de imagens de 

Mulock foi perdida. A notícia do furto foi publicada no Jornal O Globo com o título 

Memória Brasileira Saqueada (MENEZES, 2005), mencionada por Sabrina Gledhill e 

Vignoles no verbete já citado sobre Mulock (GLEDHILL; VIGNOLES, 2008) e traduzida 

para a língua inglesa na sua integralidade no blog criado por Sabrina Gledhill em 

homenagem a Mulock - inclusive como uma tentativa de localizar imagens da Bahia 

que porventura pertencessem a outros colecionadores (GLEDHILL, 2005). 

A artista Rosângela Rennó também resolveu fazer algo a respeito, e se 

expressou no campo da arte publicando um livro de artista doado para a Biblioteca 

Nacional e o Arquivo Nacional com 751 imagens furtadas que foram devolvidas num 

estado de conservação precário devido a estragos feitos para dificultar sua 

identificação. O livro, de acordo com a artista, é "um álbum de fotografias sem 

imagens" porque não é exatamente com as imagens em si, mas com o verso delas. 

"Não é um livro sobre as imagens roubadas. É sobre o que pode acontecer com o 

patrimônio - diz a artista. Queria dar visibilidade a um material que agora está num 

canto da biblioteca, porque ainda é objeto de investigação. Só o furto não me 

interessa, porque não sou panfletária. A amnésia histórica é importante para mim." 

(THOMÉ, 2010); (VELASCO, 2010).66 

Em relação ao panorama de Mulock por algum tempo eu não soube onde se 

encontrava, nem se havia sido perdido no furto. Mandei um email para a Biblioteca 

Nacional e a bibliotecária me respondeu que a digitalização da vista de Mulock 

disponível na internet é parte integrante do acervo da Iconografia e que não foi furtada 

em 2005; que a instituição não possui o negativo, mas possui um negativo de segunda 

geração, e que ela foi digitalizada a partir deste negativo original de segunda geração. 

                                                           

66 Dois outros momentos de desolação, pesar e protestos relacionados ao patrimônio cultural brasileiro ocorreram 
recentemente, depois de 2005: em 2007 o colecionador brasileiro Adolpho Leirner vendeu para o Museum of Fine 
Arts de Houston (MFAH) sua coleção de obras concretas e neoconcreta brasileiras, e em 2009 se deu a perda 
definitiva de grande parte do acervo de Oiticica num incêndio que atingiu a reserva técnica na residência de seus 
herdeiros no Rio de Janeiro. A questão dos acervos pode se tornar muito dolorosa para todos os brasileiros que 
amam a arte brasileira e de difícil discussão quando costuma vir à tona em determinados momentos de perda 
como estes, colocando em cheque a lógica da Cultura no Brasil e o conflito entre os direitos legítimos dos herdeiros 
dos artistas e sua responsabilidade não apenas na manutenção de acervos como nas autorizações de imagem 
que impedem sua reprodução em catálogos, livros e na internet, impedindo o acesso público à cultura e 
informação. 
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É um alívio pontual, não diminui a perda das outras imagens. Entendo 

perfeitamente quando Rosangela Rennó declara não desejar ser panfletária sobre o 

furto em si, e acho magnífica a ideia de dar um outro tipo de visibilidade às fotografias 

furtadas. Sinto por outro lado, porque parece não haver (que eu saiba, até agora) 

nenhuma fotografia de Mulock na Bahia. Não sei se naquela época havia instituições 

em Salvador em condições de expor ou preservaras fotografias de Mulock na Bahia,e 

sem dúvida, o interesse de Dom Pedro II pelos processos fotográficos deve ter sido 

determinante para atrair fotógrafos europeus para a corte do Rio de Janeiro, estimular 

a doação ou venda de acervos, e assim, tornar possível a existência da notável 

coleção fotográfica da Biblioteca Nacional. 

Quando retomei a pesquisa sobre Mulock nem sequer sabia do furto, do qual 

tomei conhecimento apenas no momento de escrita da dissertação, especialmente a 

partir do blog de Sabrina Gledhill. Meu impulso inicial na direção da refotografia não 

se deu exatamente como um lamento ou um protesto, mas como um gesto de 

apropriação, de recriação, onde a produção compartilhada tem um sentido criador 

ampliado, socializador e multiplicador destes conhecimentos considerados "antigos", 

"arcaicos", "ultrapassados", disponíveis infelizmente para poucos, e ainda 

concentrados nas regiões centrais e mais ricas do planeta, do país e das cidades67.  

Assim, no desejo da refotografia houve um sentimento difuso envolvendo 

questões do tempo presente assombradas por um fantasma histórico da fotografia 

brasileira e baiana, que me interroga sobre nossos acervos, sobre a cidade, sobre os 

circuitos da arte e da memória na cidade, sobre a fotografia de base química, a 

ferrovia, e o Subúrbio Ferroviário de Salvador com suas belas ruínas industriais como 

projetos de modernidade nos confrontando na contemporaneidade a partir de seus 

escombros.  

Se nossas circunstâncias econômicas, sociais não tornaram possível manter o 

original, "a aura" destas imagens em Salvador, e se temos de nos contentar com as 

reproduções (e que bom que há este recurso, viva a reprodutibilidade técnica das 

                                                           

67 Em Salvador, por exemplo, a única instituição que desempenha esse papel e mantém um laboratório fotográfico 
é a Escola de Belas Artes da UFBA. Entretanto, dadas as imensas dificuldades que vêm enfrentando as 
universidades públicas brasileiras, o ensino destas técnicas é direcionado às atividades de ensino de fotografia. 
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imagens!), meu pensamento em relação à vista de Mulock foi: por que não produzir 

outro "original"  para manter aqui, já que é uma imagem-símbolo da cidade? Por que 

não fazê-lo em boa companhia? Por que não propiciar, de algum modo no bojo do 

processo, um aprendizado sobre a fotografia e questionamentos sobre o acesso e a 

circulação da arte e mesmo as condições de criar e produzir imagens fotográficas nas 

periferias (da cidade e do país)? 

Refotografada em outro momento e contexto, e reinventando a forma de captura, 

uma representação do passado como o panorama de Mulock, de ampla circulação 

social como uma das mais emblemáticas imagens da cidade, reproduzida e vendida 

quase como cartão postal, pode propiciar a emergência de outros sentidos nos quais 

a obra que envolve uma experiência efêmera partilhada ganha relevância. E de fato 

penso que isso ocorreu, trouxe uma riqueza imensa ao projeto de refotografar Mulock 

e floresceu de modo muito especial com a possibilidade de interagir com o projeto 

curatorial do Acervo da Laje, sobre o qual falo na próxima seção. 

 

 

O ACERVO DA LAJE 

 

O que é o Acervo da Laje? 

Essa é a primeira pergunta aberta ao leitor no livro Memória estética e artística 

do Subúrbio Ferroviário de Salvador, Bahia (SANTOS, 2014). Como criador do Acervo 

da Laje, o autor dá no livro sua resposta, e minha escrita aqui será pautada tanto por 

essa leitura, quanto pelas experiências vividas na parceria com este projeto 

comunitário: uma visão subjetiva, portanto. Ao leitor interessado recomendo que faça 

suas próprias leituras a partir do livro, dos vídeos das entrevistas sobre o Acervo da 

Laje disponíveis na rede, e se possível, fazendo sua própria visita, que é sempre uma 

descoberta única e pessoal.    
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Fig.142 - Acervo da Laje, Salvador, 2016. 
Foto Daniele Rodrigues. Fonte: Suburbio News. Disponível em: 

http://suburbionews.com.br/portal/projeto-cultural-movimenta-suburbio-ferroviario-ate-junho/ 
 

 

O Acervo da Laje68 é um espaço não institucional de artes visuais criado na laje 

da própria casa pelo curador responsável Dr. José Eduardo Ferreira Santos,  

professor, escritor, pesquisador de formação multidisciplinar69 que trabalha desde 

1994 com projetos no Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS), onde nasceu e vive, 

na formação de professores e publicando artigos e livros a respeito do lugar, e tem-se 

dedicado intensivamente à pesquisa, formação e divulgação de um acervo da 

produção artística local:  

 

[...] queremos dialogar com o mundo, a cultura e com a arte, 
mostrando que as situações de pobreza não conseguem eliminar o elo 
que nos une à humanidade e à arte. Nesse sentido o Acervo da Laje 
é um espaço de memória e beleza, caracterizado pela força que brota 
do fazer artístico do humano presente em muitos lugares, coisa que 
parece impossível para muitas pessoas (SANTOS, 2014, p.13). 

 

Mesmo sediado num espaço doméstico e privado, penso que têm uma dimensão 

pública e coletiva que faz com que eu o considere um museu comunitário, e portanto, 

um bem comum que é um recurso de educação, autoestima, capacidade de iniciativa, 

                                                           

68Disponível em: <https://www.facebook.com/acervodalaje/info?tab=overview>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=sfLdEzayc48>; <http://globotv.globo.com/rede-bahia/aprovado/v/o-professor-

e-pesquisador-jose-eduardo-ferreira-fala-sobre-o-suburbio-de-salvador/3032470/>.   

69 Pedagogo mestre em Psicologia e doutor em Saúde Pública com pós–doutoramento em Cultura 
Contemporânea 

http://suburbionews.com.br/portal/projeto-cultural-movimenta-suburbio-ferroviario-ate-junho/
https://www.facebook.com/acervodalaje/info?tab=overview%20
https://www.youtube.com/watch?v=sfLdEzayc48
http://globotv.globo.com/rede-bahia/aprovado/v/o-professor-e-pesquisador-jose-eduardo-ferreira-fala-sobre-o-suburbio-de-salvador/3032470/
http://globotv.globo.com/rede-bahia/aprovado/v/o-professor-e-pesquisador-jose-eduardo-ferreira-fala-sobre-o-suburbio-de-salvador/3032470/
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participação política e desenvolvimento local, através da arte70, cujo poder de 

transformação neste lugar é muito grande e se faz presente com uma força que nem 

sempre se vê nos espaços normatizados e previsíveis da arte.  

Conheci este projeto porque Isabela Lemos me fez um convite para que eu 

desenvolvesse uma experiência piloto participando como artista num projeto curatorial 

de sua autoria chamado Andares enquanto este se encontrava na fase de captação 

de recursos por editais. Através dele propunha-se a artistas reconhecidos no sistema 

da arte local que realizassem trabalhos em parceria com o Acervo da Laje como forma 

de dialogar com esse espaço e propor deslocamentos do habitual circuito da arte 

contemporânea de Salvador, que como em outras cidades, é muito adensado em 

espaços expositivos no centro ou em regiões consideradas "nobres". Andares tem 

sentido ambíguo, uma referência aos andares como "andanças" dos artistas, e 

também ao desnível entre a cidade baixa e alta de Salvador, que a torna uma cidade 

de dois andares. 

Foi nesse contexto que realizei minha primeira visita ao Acervo, e mesmo após 

ter desenvolvido em 2014 a parte central de um projeto fotográfico, mantive um vínculo 

como um desdobramento independente do projeto nas atividades de foto-arte-

educação desenvolvidas na forma de oficinas anuais de fotografia artesanal no Dia 

Mundial da Fotografia Pinhole – acontecidas em 2014 e 2015. Por que me vejo tão 

envolvida com este espaço de arte? Isso tem a ver com a pergunta inicial sobre "o 

que é o Acervo da Laje", e por meio de reflexões subjetivas, posso partir do nome e 

depois, da origem, pois nome e origem sempre dão pistas preciosas sobre as coisas 

que algo é ou pode ser. 

O nome diz que é um acervo e se localiza numa laje. Começando pela laje, é a 

laje de uma casa simples e aparentemente comum de periferia, um lugar construído, 

habitado e vivido. Não é um espaço institucional e nem neutro, não é um cubo branco. 

A dimensão da casa é importante, porque é a laje de uma casa que foi um dia a casa 

habitada por José Eduardo e ainda é a casa dos seus pais. Difícil descrever as 

                                                           

70 Museus comunitários são manifestações trazendo mudanças na concepção de Museu que vem desenvolvidas 
no decorrer do século XX, formas comunitárias do museu atual como os museus locais, os museus de vizinhança, 
os ecomuseus, os Children's Museums, os parques naturais, o movimento ideológico conhecido como Nova 
Museologia (SOARES; SCHEINER, 2009). 
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sensações que surgem a partir do envolvimento com o ambiente num espaço 

acolhedor e familiar, e o que é ter acesso a um espaço de arte entrando primeiro pela 

cozinha e atravessando os hábitos e movimentos cotidianos domésticos: comida no 

fogo, a sombra do menino que pula alegre atrás da cortina do chuveiro, o copo na pia, 

água e fogo, dentro e fora, luz e sombra de uma casa e toda a vida que flui nela, como 

em tantas outras casas da cidade. Subo as escadas estreitas e sem guarda-corpo, 

subo devagar e atenta, me perguntando o que estará lá acima e então, o Acervo ... a 

alegria e surpresa diante da multiplicidade de sensações ofertadas aos sentidos.  

Dimitri Ganzelevitch, é um marchand e colecionador de arte francês radicado na 

Bahia desde 1975, e tem sido um cronista da arte baiana e dos processos de 

arruinamento da cidade numa escrita que alterna esperança e ceticismo sobre o 

futuro. Para ele o Acervo da Laje é "um labirinto de acúmulos"71. Uma rica metáfora, 

partindo de alguém que vive um processo similar na casa onde reside há décadas no 

Santo Antônio Além Carmo, tombada e transformada em museu cultural. Sobre o 

labirinto, exerce fascínio por que é construído para reestruturar um espaço que antes 

era comum de um modo que implica em abrir caminhos improváveis para universos 

desconhecidos, num movimento que envolve uma espacialidade e temporalidade 

subjetivas e transformadoras para quem o percorre: 

 

Labirinto é, essencialmente, um entrecruzamento de caminhos, dos 
quais alguns não têm saída e constituem, assim, impasses; no meio 
deles é mister descobrir a rota que conduz ao centro dessa bizarra teia 
de aranha. A comparação com a teia de aranha não é, aliás, exata, 
porque a teia é simétrica e regular, enquanto a essência mesma do 
labirinto é circunscrever no menor espaço possível o mais completo 
emaranhamento de veredas e retardar, assim, a chegada do viajante 
ao centro que deseja atingir. [...] (BRION apud CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1995, p.620).  

 

Essa característica labiríntica faz parte inclusive da forma não estritamente linear 

como José Eduardo vai construindo seu projeto: pesquisando a memória material e 

imaterial do Subúrbio Ferroviário de Salvador e organizando-a não apenas como 

coleção de objetos materiais no espaço físico da Laje, mas na forma de pequenos 

                                                           

71 Ouvi esta expressão por ocasião de uma visita da curadoria e equipe da III Bienal da Bahia ao espaço do Acervo. 
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capítulos do seu livro que são eles próprios relatos reflexivos, pequenos e valiosos 

acúmulos de acontecimentos, reflexões e memórias de percurso da sua pesquisa.  

Sobre os acúmulos: olhar pela primeira vez para a dimensão do acervo de 

objetos da cultura material na laje da sua casa suscita questões sobre  as condições 

e objetivos dessa acumulação, ou seja, de que forma, com que finalidade e em que 

contexto específico se tornou possível reuní-lo, quais os processos sociais que 

tornaram possível esta coleção, que tipo de visibilidade é produzida em torno e por 

meio dela e de que modo no seu conjunto esta coleção, como projeto, se torna uma 

fonte de produção de sentidos não menos importante do que são isoladamente as 

próprias obras e artistas envolvidos.  

As formas de construção desta coleção, não se originam de um colecionismo 

neutro, descomprometido, e sim do compromisso com uma particular produção 

artística, que José Eduardo denomina a "arte invisível" realizada pelos "trabalhadores 

da beleza" do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Reunir, pesquisar (inclusive produzir 

textos e publicá-los), curar esta coleção significa tornar-se um agente da escrita de 

uma particular narrativa da arte baiana e criar um circuito cultural específico que é 

uma ação afirmativa, por ser uma instância alternativa para chancelar, legitimar a 

produção de um grupo de artistas e confirmar ou conferir-lhe valor artístico e 

reconhecimento.  

Esses artistas, na medida em que buscaram anteriormente reconhecimento por 

si mesmos num circuito oficial, independentemente de seu maior ou menor êxito em 

obtê-lo, provavelmente foram avaliados com base em outros princípios estéticos 

distintos daquele de José Eduardo Ferreira Santos, que da forma como percebo, 

dizem respeito em primeiro lugar à  valorização de expressões artísticas produzidas 

no e por artistas do Subúrbio Ferroviário como possibilidade de afirmar memória 

coletiva e modos de vida locais, e portanto, enraizamento e coesão, conhecimento, 

dignidade, autoestima e desenvolvimento local. 

Boa parte do livro de José Eduardo Ferreira contempla as obras de arte do 

acervo e os artistas pesquisados por ele: como e onde criam, sua origem e vinculação 

ao Subúrbio Ferroviário de Salvador, sua poética, o contexto em que seu trabalho foi 

incorporado ao Acervo e de que forma suas obras circularam no sistema da arte da 

Bahia. Assim, temos capítulos específicos dedicados a: Otavio Bahia, escultor de 
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máscaras africanas em madeira falecido em 2010 que trabalhava em vida com seus 

filhos César e Otávio Filho; César Bahia, seu filho, que segue o ofício legado pelo pai 

Otávio Bahia; Ray Bahia, que cria esculturas em alumínio de máscaras africanas e 

peixes, Zaca Oliveira, pintor e muralista que tem como tema o palhaço vinculado a 

questões sentimentais ou sociais; Perinho Santana, pintor, poeta e muralista que foi 

um dos meus aprendizes de fotografia das oficinas e que trabalha também em parceria 

com sua esposa artista Nalva Santana, Prentice Carvalho, pintor que já trabalhou em 

tela e cerâmica e hoje dedica-se ao azulejo; Almiro Borges, pintor que teve como tema 

Marias Fumaças, as palafitas de Alagados, paisagens diversas, igrejas e casarios da 

Bahia; Deraldo Lima, pintor, crítico e marchand lendário e responsável pela não 

menos lendária Galeria 13 e deixou São Tomé de Paripe para morar na rua do 

Gravatá, no Pelourinho; e enfim Indiano Carioca, morador de rua e pintor de imagens 

enigmáticas e oníricas: "Pense em um profeta andarilho, um homem que vive sem 

família ou casa e mesmo assim vai produzindo suas obras assinadas com epigramas 

enigmáticos, cujo sentido me vai sendo transmitido oralmente por ele a cada vez que 

vou adquirir seus quadros" (SANTOS, 2014, p.49). 

Pela imagética misteriosa e delirante, a produção de Indiano Carioca foi a que 

mais me impressionou e surpreendeu dentre os artistas locais expostos no Acervo. 

Além dele, gosto muitíssimo também das ações de poesia de rua de Perinho Santana 

e de como com uma enorme dose de esperança, e com sua figura frágil, pensativa, 

mas vivaz e espirituosa, ele vai transformando os muros de Plataforma.  Penso que 

não me cabe uma análise crítica das características e méritos de cada produção 

isoladamente, primeiro porque José Eduardo já o faz detalhadamente em seu livro, e 

segundo, porque o que me interessa mais nesse espaço independe disto, vai além da 

materialidade da coleção: são os processos engendrados para constituir, manter e 

divulgar este acervo e a trama de possibilidades imateriais e abertas que surgem dela, 

do encontro e da relação a partir da ideia central da curadoria, o pressuposto de que 

a capacidade e o desejo de criação artística, percepção e elaboração estética são 

universais e permitem superar estereótipos e estigmas envolvendo as situações de 

pobreza.  
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O Acervo fomenta a materialidade de um ambiente artístico, mas também, busca 

a partir dele o diálogo dos visitantes com a beleza que se encontra nos lugares do 

Subúrbio, nas pessoas desse lugar, na arte e na cultura produzida ali:  

 

Por conta da invisibilidade social relegada à região, havia outra 
dinâmica cultural que dificilmente pode ser captada por quem adentra 
os territórios, a qual denominamos de mundos artísticos invisíveis. De 
fato, em meio às ambivalências entre a pobreza das residências, ruas 
esburacadas e lixo espalhado pelas ruas, contrastando com a beleza 
da paisagem natural de praias e densa vegetação, torna-se difícil 
perceber que há uma intensa pulsação cultural nesse contexto 
(SANTOS, 2014, p.247). 

 

Sobre a invisibilidade da arte e dos artistas da periferia, José Eduardo cita como 

causas "fatores mercadológicos, sociais e culturais". E em outro ponto, a dificuldade 

de reconhecer a vida e a produção cultural que há nas periferias, pois: 

 

Muitas vezes me comovo quando vou ao Mercado Modelo, ao Centro 
Histórico, aeroporto, rodoviária, lojas de bairros abastados de 
Salvador e me deparo com as obras dos artistas que tenho estudado. 
Eles estão lá, suas obras são compradas por preços módicos e 
revendidas pelo dobro ou triplo do preço e ninguém sabe o processo 
de elaboração das obras, de onde elas vieram, como são feitas e as 
condições (ou falta de) como elas são produzidas. Aqui surge a 
invisibilidade. Quando afirmo que a periferia produz a beleza e a 
alegria do mundo é porque há uma dinâmica tão intensa de artistas 
produzindo nos lugares onde pesquisei e a cidade não reconhece essa 
produção. [...] a cidade geralmente não quer ver os seus subúrbios, a 
sua pobreza, a sua realidade dinâmica e a grandeza que o SFS 
carrega (SANTOS, 2014, p.157). 

 

A invisibilidade apontada por José Eduardo me toca - como eu poderia realizar 

projetos de fotografia sem ser tocada sobre o (não) ver e o (não) ser visto? Penso que 

esta invisibilidade diz respeito à relação entre a arte no centro e na periferia da cidade 

de Salvador, mas que esse padrão pode ser ampliado: em relação às diversas 

periferias urbanas brasileiras diante dos seus respectivos centros; ou em relação à 

produção artística nordestina diante daquela do sudeste do país; em relação à 

produção feminina na história da arte ("Por muito tempo na história, 'Anônimo' era uma 

mulher", diz Virginia Woolf); em relação à própria arte brasileira diante dos grandes 
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centros internacionais de arte. Mesmo evitando reducionismos e levando em 

consideração as facilidades atuais de contato e intercâmbio, é uma questão sempre 

presente aquela das especificidades, carências, adversidades e condições 

desfavoráveis e desiguais envolvendo as produções artísticas periféricas (na cidade, 

no país, no mundo) em relação aos circuitos hegemônicos.  

Quem é o produtor de arte? Quem a comercializa? Quem a coleciona? Quem 

define o que é ou não é arte? Quem a consome?  Acredito que a produção cultural da 

periferia das cidades possa ser pensada a partir do livro da Anne Cauquelin, Arte 

Contemporânea: uma introdução, por que nele a autora propõe dois regimes, o regime 

do consumo e o da comunicação, um ligado à arte moderna e o outro à 

contemporânea, respectivamente, que assim são comparadas de um modo bastante 

didático.  

Através desta divisão revela-se um pouco do funcionamento do sistema da arte 

e de suas modificações com o passar das décadas: a relação entre arte e mercado e 

os lugares que cada um dos componentes desse sistema ocupa ficam mais evidentes, 

são confrontados e revelam suas adaptações à nova estrutura econômica da 

sociedade. A onipresença do consumo é que rege o sistema da arte moderna, por 

excesso ou por falta. Seus atores são marchands, críticos, curadores, colecionadores, 

conservadores, museus, galerias – os quais, a princípio, possuíam características e 

tarefas distintas, que se transformam com o crescente processo de industrialização 

solidificando o mercado e fortalecendo o poder das instituições.  

Se produção – distribuição – consumo era o esquema do mercado de bens 

materiais e simbólicos na modernidade, a virada da era industrial para a era 

tecnológica resulta numa mistura de papéis: produtor, distribuidor e consumidor não 

desenvolvem mais atividades específicas. O regime da comunicação traz mudanças 

significativas e irreversíveis na relação homem-espaço-tempo-consumo e, 

consequentemente, na relação disso tudo com a arte. No mundo da comunicação o 

produto é a informação.  

Aquele que dispõe dos meios para passá-la adiante é que será o produtor dentro 

desse novo regime. Diferentemente do artista da modernidade, o atual produtor lida 

com os signos – e com a especulação de seu valor – dentro da rede de informação. 

Por isso na medida em que o Acervo da Laje vai conquistando não apenas uma 
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dimensão física e material, mas uma posição na rede da arte (regime da informação), 

consegue dar visibilidade ao Subúrbio Ferroviário de Salvador e aos artistas curados 

pelo acervo, uma visibilidade que dificilmente eles teriam de modo isolado, pelo 

simples motivo que afeta a visibilidade também de muitos artistas que conheço, em 

diversos lugares, que é ainda operar dentro do funcionamento do sistema moderno, 

aquele do artista isolado em seu ateliê e mediado por um marchand. O Acervo da Laje 

consegue driblar essa dificuldade operando nas duas pontas: na curadoria (suprindo 

a figura do marchand, com o contato direto) e produzindo mais e mais informação que 

articula a realidade local a outros lugares informacionais.  

Mas não é fácil, muito pelo contrário, e por isso penso que são úteis também os 

estudos de Milton Santos que envolvem a globalização e o conceito de espaço, lugar 

e território na perspectiva do seu uso e da trama de relações estabelecidas nele. Em 

particular, é possível analisar o complexo circuito das artes visuais utilizando a 

perspectiva geográfica de um circuito espacial produtivo. Dell’ Avanzi (2014) utilizou 

esta abordagem numa pesquisa aplicada de iniciação científica para realizar uma 

"cartografia do circuito das artes visuais na cidade de São Paulo". 

Com base na dupla conceitual de fixos e fluxos de Milton Santos, ela produz 

mapeamentos de certos fixos - galerias, ateliês, museus, feiras de rua, espaços de 

grafite, espaços institucionais, casas de leilão, e feiras de arte e percebe que a maioria 

deles está concentrada na região oeste ou do centro de São Paulo, voltada para um 

perfil de público mais abastado. De modo semelhante poder-se-ia perguntar no que 

diz respeito a Salvador: como a própria configuração urbana favorece ou não a 

realização da atividade artística? Como se dá o acesso do morador da periferia à 

cultura? De que forma esta acessibilidade determina o valor do cidadão a partir da 

sua localização na cidade?  

A comparação de Milton Santos entre as zonas luminosas e zonas opacas é 

pertinente para pensar o Acervo da Laje: as zonas luminosas - espaços da exatidão, 

normatizados, racionalizados e as zonas opacas, onde as carências fazem surgir um 

outro futuro - criativo, imprevisível: 

 

Na cidade 'luminosa', moderna, hoje, a 'naturalidade' do objeto técnico 
cria uma mecânica rotineira, um sistema de gestos sem surpresa. 
Essa historicização da metafísica crava no organismo urbano áreas 
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constituídas ao sabor da modernidade e que se justapõem, 
superpõem e contrapõem ao uso da cidade onde vivem os pobres, nas 
zonas urbanas 'opacas'. Estas são os espaços do aproximativo e da 
criatividade, opostos às zonas luminosas, espaços da exatidão. Os 
espaços inorgânicos é que são abertos, e os espaços regulares são 
fechados, racionalizados e racionalizadores. Por serem 'diferentes', os 
pobres abrem um debate novo, inédito, às vezes silencioso, às vezes 
ruidoso, com as populações e as coisas já presentes. É assim que eles 
reavaliam a tecnoesfera e a psicoesfera, encontrando novos usos e 
finalidades para objetos e técnicas e também novas articulações 
práticas e novas normas, na vida social e afetiva. Diante das redes 
técnicas e informacionais, pobres e migrantes são passivos, como 
todas as demais pessoas. É na esfera comunicacional que eles, 
diferentemente das classes ditas superiores, são fortemente ativos. 
(SANTOS, 2006, p.221). 

 

Vejo isso no Acervo da Laje, uma usina de futuro criada a partir de circunstâncias 

adversas, e isso me faz pensar na importância da formação de acervo (os acúmulos) 

como dispositivo de visibilidade de um lugar, da sua cultura e de seus artistas. Como 

artista me parece importante e pessoalmente desafiador, também porque envolve um 

debate complexo em torno de como é construída a crença sobre o valor e a 

legitimação da obra de arte. É esta crença que determina como acontece a formação 

de acervos em museus do circuito convencional do sistema da arte contemporânea 

brasileira e como dá visibilidade a artistas e suas obras (TUTTOILMONDO, 2010).    

Como contraponto é possível se perguntar que processos sociais permitem uma 

certa visibilidade da produção cultural da periferia, que é um fenômeno recente.72 

Essas discussões costumam envolver o corpus teórico de Pierre Bourdieu - seus 

conceitos umbilicalmente interligados de campo, illusio, legitimidade cultural, habitus, 

capital cultural.   

O conceito de campo elaborado por Bourdieu é complexo de ser sintetizado sem 

reducionismos porque foi desenvolvido continuamente na sua obra e também por 

estar articulado aos demais conceitos. Envolve múltiplas forças sociais, uma rede de 

relações estruturada, complexa e dinâmica com trocas sociais e regido por leis 

próprias, um espaço social de luta pela apropriação do capital simbólico, e funciona 

                                                           

72 Um exemplo recente deste contexto no Brasil é o desenvolvimento de alguns produtos midiáticos (como os 
programas televisivos Minha Periferia, Central da Periferia ou o filme Cidade de Deus) sobre a vida cultural nas 
favelas (FRANÇA; DO PRADO, 2010). 
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muito bem para descrever o que vem sendo chamado como campo contemporâneo 

da arte com suas instituições e agentes73 (TUTTOILMONDO, 2010). Bourdieu é 

importante porque aborda a existência das interconexões do campo cultural com 

outros campos como a economia e a política e como, numa sociedade de classes, a 

classe dominante faz prevalecer suas práticas culturais e consequentemente 

desvaloriza as demais.  

Os juízos de gosto e práticas culturais, a crença no valor de uma dada obra de 

arte e certas oposições como aquela entre alta cultura e cultura popular não seriam 

de natureza pessoal e desinteressada, e sim, construídas social e historicamente por 

diversos agentes do campo da arte, pois estes interiorizam, mesmo que 

inconscientemente, estruturas sociais objetivas. Através desta autolegitimação, 

reforçar-se-iam no campo cultural diferenças já existentes no social e econômico, uma 

vez que, não existe nenhum campo completamente autônomo:  há as interconexões 

e numa sociedade de classes, diferentes práticas culturais acabam hierarquizadas 

conforme critérios determinados e validados pela classe dominante. 

Eu não esperava ter de lidar com uma aproximação sociológica da arte numa 

pesquisa prática em artes, em particular, uma pesquisa sobre a câmara escura 

arquitetônica, e meu conhecimento de Milton Santos e Bourdieu é restrito. Arco com 

esse esforço e esses riscos,quando,apesar de não serem o escopo deste estudo, 

estas possibilidades interpretativas permitem um futuro aprofundamento: ao lidar com 

projetos de contexto específico envolvendo outros contextos sociais e culturais, o 

artista pode se envolver com a necessidade de repensar reflexivamente seu lugar, 

seu papel e o modo como atua dentro e fora do sistema da arte, e isso nunca é 

simples, nem do ponto de vista subjetivo (principalmente quando este artista, como é 

o meu caso, tem seus trabalhos circulando no circuito hegemônico de arte), nem do 

ponto de vista objetivo da profundidade dos estudos demandados.  

                                                           

73 Uma rede composta por instituições - bienais, festivais e feiras de arte internacionais, salões de arte, galerias, 
universidades, academias, publicações especializadas em artes visuais (como por exemplo, as revistas Artforum, 
ArtPress e Frieze), publicações acadêmicas, pólos de formação, centros de residência artística, centros culturais 
– e  agentes – artistas, júri, galeristas, críticos de arte, pesquisadores, professores, curadores, colecionadores 
particulares e corporativos, etc.. 
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Tenho um amigo, sociólogo, que me diz que Bourdieu mostra o rei nu e não dá 

muitas esperanças. É radical, e não é nada animador para quem participa das regras 

do jogo e se lança a ele por inteiro, incondicionalmente, como tenho feito (o conceito 

de Illusio é a crença coletiva nas regras do jogo que se dá de modo que sua natureza 

construída é naturalizada). É sinceramente conflituoso para mim, e não me admira 

que o corpus teórico de Bourdieu tenha gerado debate e também críticas e 

contraposições que foram se ampliando com o tempo74.  

Por outro lado, França e do Prado colocam de uma forma que acho interessante 

a questão da visibilidade recente da produção cultural da periferia: para elas, mesmo 

sujeitas a uma revisão crítica, certas questões fundamentais apontadas por Bourdieu, 

continuam importantes sim, atuais, pertinentes, e não devem ser neutralizadas. Como 

por exemplo, a questão da existência de um embate em que a produção artística e 

sua circulação são elementos de luta simbólica envolvendo forças e interesses 

distintos75.  Nesta disputa os grupos periféricos contariam a seu favor com a força 

genuína e inventiva da produção cultural local e a busca persistente por mudar a 

própria condição de invisibilidade, o que tem permitido uma articulação para 

questionar os critérios de valorização das práticas culturais, a fim de serem incluídos 

como parte da cultura. 

                                                           

74 Bourdieu estaria esvaziando a capacidade de ação dos sujeitos? Será que estaria contemplando devidamente 
a possibilidade de uma obra exceder o contexto de origem tomando dimensão mais universal e geradora de outros 
sentidos, ou a possibilidade de uma heterogeneidade de gostos e interesses culturais numa mesma classe? Ao 
colocar em cheque a legitimidade do processo, por acaso não estaria se criando um efeito de culpabilização dos 
que porventura tivessem alcançado algum reconhecimento? O que há de mais consensual nas revisões vem do 
fato de que com o tempo houve inquestionáveis transformações em relação ao contexto apontado na década de 
setenta por Bourdieu. Mudanças em relação: às instâncias legitimadoras da arte (antes instituições de ensino e 
família), que foram substituídas pela mídia (ampliando o debate sobre a obra de arte); ao surgimento de novos 
sujeitos sociais demandando espaço e reconhecimento; ao surgimento de outras redes de sociabilidade, circuitos 
periféricos e alternativos de circulação cultural e uma maior diversidade cultural (FRANÇA; DO PRADO, 2010).  

75 "Deve-se evitar que a crítica – pertinente — ao determinismo classista e mesmo ao estreitamento de algumas 
leituras de Bourdieu (avessa ao contraditório e à diversidade que sempre permearam o estabelecimento das 
ordens culturais) leve à neutralização de aspectos fundamentais por ele levantados. A produção cultural e a 
maneira como diferentes produtos circulam e são dispostos na sociedade constituem, sim, elementos de distinções 
e terreno de luta simbólica; ordens de legitimidade são armas políticas, e seu surgimento e apropriação nos dizem 
do andamento desse embate. Assim, o "fenômeno" da nova visibilidade da cultura de periferia não pode se traduzir 
(se reduzir a) um "ganho" advindo da mídia, um lance de marketing para lançar mais um produto no mercado. Ele 
deve ser compreendido como uma disputa por um lugar simbólico e pela reelaboração discursiva do lugar social 
ocupado pelos grupos periféricos. É a força de uma produção cultural ativa, substantiva e forte em seu contexto 
de origem, e a busca por alteração no quadro de invisibilidade imposto a esses atores que permitem que eles se 
articulem para exigir a revisão dos critérios de valorização das práticas culturais, a fim de serem incluídos como 
parte da cultura contemporânea" (FRANÇA; PRADO, 2010). 
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Neste contexto, qual seria meu lugar enquanto artista e de que forma a fotografia 

pode dizer algo aqui? Até que ponto como artista é possível "dar" visibilidade às 

demandas e às necessidades do outro? Como me relacionar sem estetizar situações 

de vulnerabilidade, demandas ou necessidades alheias? O quanto são alheias para 

mim? 

Até que ponto posso desenvolver um projeto que questiona de algum modo a 

lógica excludente e unidirecional do capitalismo se ao mesmo tempo participo do 

sistema da arte e faço circular meus trabalhos também na forma de objetos 

colecionáveis, portanto de útil funcionamento nesta mesma lógica?  

Diante do lugar comum atual de uma diversidade de ações participativas de 

diversos matizes, voltadas para demandas de projetos governamentais, corporativos, 

acadêmicos, culturais ou institucionais, como diferenciar-se, desviar-se, trabalhar nas 

brechas, subverter ou movimentar-se no emaranhado de estratégias assistencialistas, 

"filantrópicas", "paternalistas", "voltadas para o social", "voltadas para crianças 

carentes"; ou como "responsabilidade social", ou como "contrapartidas sociais" às 

vezes desenvolvidas burocraticamente como moeda de troca de aprovação de 

projetos ou até mesmo de redução de danos de empreendimentos intervencionistas?  

Como evitar ser utilizado para maquiar situações de desigualdade, pacificando-

as, ao invés de colocar em cheque por que existe essa desigualdade? Como evitar a 

redução do outro a um receptor passivo de instruções vazias de significado? Ou ainda 

a redução de um grupo a um campo de experimentação de proposições artísticas ou 

pedagógicas que não o tocam diretamente? 

A possibilidade de interagir com o projeto curatorial do Acervo da Laje foi me 

colocando desde o início diante dessas e outras inúmeras questões para as quais não 

tenho respostas prontas, e que pelo menos puderam ser formuladas e estão muito 

mais claras na sua complexidade agora no momento desta escrita, porque à época 

da produção do projeto a intuição dos riscos convivia com o desafio e a excitação que 

me impulsionavam - o desejo de algo novo e significativo em conexão e parceria com 

um espaço de arte que por sua vez soube inventar algo absolutamente novo e 

significativo, algo que desafia o sistema da arte, que me desafia, e num contexto 

específico que envolve memória e cidade. 
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Ciente que, como diz o ditado, existe um inferno repleto de boas intenções de 

todo tipo, artísticas também, me movi a partir da sensação de que poderia ser possível 

participar no sistema e além (ou apesar) disso atuar no mundo adicionando novas 

dimensões e potencialidades de criar que possam reverter, mesmo que pontualmente 

a favor das comunidades envolvidas, construídas na relação. Mesmo porque, 

sinceramente, eu não participo de um espaço luminoso como a Roberto Alban Galeria 

porque seja um "negócio" e sim porque é uma plataforma de visibilidade e divulgação 

para os meus projetos que me permite conexões fundamentais para realizá-los. 

 

 

Fotografia na Laje 

 

Meu ponto de partida foi desenvolver  um projeto fotográfico com o Acervo da 

Laje tendo presentes as dimensões afetivas e sensíveis do cotidiano, do lugar e dos 

encontros humanos e por outro lado, sem receios de apresentar a fotografia nas suas 

possibilidades abertas de outras experimentações, formas expressivas e práticas 

estéticas, sem receio de lidar com a sua inerente complexidade. 

 Esta complexidade da fotografia para mim também envolve as contradições, 

conflitos e a diversidade de questões implicadas nas últimas décadas no campo da 

arte contemporânea. É deste lugar que produzo, vejo a fotografia como campo 

privilegiado de experimentação e interrogação da Arte Contemporânea. 

A arte é um espaço de múltiplas forças. As metrópoles também: excluem, 

segregam e fragmentam, crescem gerando condições estruturais de pobreza, e são 

também palcos de disputa onde surgem expressões mundiais de resistência contra o 

urbanismo neoliberal que se articulam do espaço fisicamente localizável das ruas ao 

espaço informacional imaterial das redes.  

A cultura, a arte, os textos, vídeos, e imagens diversas, inclusive a fotografia, 

são instrumentos e também expressões destes processos de disputa, e eu me 

perguntava sobre a possibilidade de contribuir com a formação do acervo fotográfico 

do Acervo da Laje através da criação fotográfica colaborativa com um grupo de 
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moradores, o que me parecia também envolver uma reflexão sobre os circuitos 

através do qual um acervo pode ser criado, exibido e circular.  

A visita ao Acervo da Laje me fez pensar que não apenas os acervos fotográficos 

dos pioneiros da fotografia brasileira estão distribuídos de forma desigual dentro do 

país, concentrados em instituições culturais do eixo sul-sudeste, mas também, dentro 

de todas as cidades: mesmo quando se fala de acervos fotográficos familiares e 

privados, a possibilidade de criar e se expressar fotograficamente é desigual mesmo 

com toda a popularização do acesso a dispositivos fotográficos digitais por meio de 

aparelhos celulares. O próprio José Eduardo Ferreira, curador do espaço, me relatou 

sobre casos como o de uma mãe moradora do SFS que perdeu sua filha e não tinha 

sequer uma foto para lembrá-la.  

Qual o lugar específico e a importância da fotografia como linguagem expressiva 

no Acervo da Laje? Poderíamos dizer que inicialmente o Acervo parecia contemplar 

muito mais outras linguagens como pintura e escultura. Observei entretanto,que fora 

uma fotopintura antiga76 e a reprodução do panorama de Mulock emoldurado, a 

fotografia fazia parte do Acervo através do interesse e a da parceria recente com três 

fotógrafos - Marco Illuminati, Marcella Hausen e Danielle Rodrigues. O primeiro 

desempenhou um papel singular na criação do acervo e as duas últimas realizaram 

dois projetos recentes de foto-educação com crianças do SFS - utilizando a fotografia 

digital em oficinas e exposições locais. Olhares Focados, desenvolvido por Daniele 

Rodrigues em 2013, era um projeto mais curto, e A Beleza do Subúrbio, por Marcela 

Hausen, em 2014, foi um projeto bastante detalhado e complexo.  

Então considerando que fotopinturas comumente são produzidas num estúdio e 

por um profissional que talvez não fosse necessariamente do SFS, e que talvez o 

vínculo da fotopintura com o SFS fosse ter sido encontrada na região, ou ser um 

retrato de algum morador ou familiar do lugar, me pareceu que no Acervo da Laje a 

fotografia como linguagem artística expressiva produzida pelos próprios moradores 

do subúrbio, ou seja, de modo que eles estivessem também atrás (e não somente à 

                                                           

76 Por fotopintura me refiro à antiga técnica de colorir fotografias à mão, ou dar cor a fotos em branco e preto 
criando nova imagem, alterando o cenário ou adicionando jóias e outras roupas ao retratado para conferir mais 
distinção. 
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frente) das lentes, só se fez presente como resultado dessas oficinas de fotografia 

com crianças. 

Por que esta ausência da fotografia como produção artística local, se, 

aparentemente, com a internet, as tecnologias digitais, a telefonia celular, as redes 

sociais, o acesso à produção da fotografia se popularizou como nunca nos últimos 

anos? Considerando a importância enorme da fotografia como uma "fala fotográfica" 

essa é uma destas questões urgentes e só aparentemente simples e que, no entanto, 

para ser respondida adequadamente demandaria um tempo e espaço maiores.77 

No momento vejo que há diversas posições a respeito, algumas talvez só em 

certa medida contraditórias entre si. Há uma entrevista da Simonetta Persichetti, de 

2010, onde ela se contrapõe à ideia de que a fotografia se tornou "menos artística" 

pelo simples acesso à tecnologia digital e à produção exacerbada de imagens, e nega 

também que estes seriam os causadores da imposição de um olhar dominado pela 

automatismo e banalização: 

 

Não concordo. A fotografia digital não impõe nada. São as pessoas 
que impõem alguma coisa. Não a tecnologia. Em tese, sempre tudo 
foi mais fácil desde a invenção da fotografia. Ela nasce para possibilitar 
a um maior número de pessoas de se expressar. Ela não nasce 
atrelada à arte, pelo contrário, a estética da fotografia só se define a 
partir das primeiras décadas do século XX. Desde sempre todos 
puderam fotografar. Se você pensar na Kodak de 1880 que lança uma 
câmara com o slogan: 'você aperta o botão e nós fazemos o resto', 
você já tem a resposta. Esta 'primeira' câmara vinha com filmes com 
100 chapas. Quase uma digital para a época. O olhar simplista nasce 
quando não se considera que existe um olhar pensante atrás de uma 
câmara. Fico muito irritada com estas colocações. Para mim isso soa 
da seguinte maneira: 'hoje todos estão alfabetizados, podem ler e 
escrever, então não vou produzir mais'. Antes de qualquer coisa, a 
fotografia é da área da escrita, da comunicação (leiam Rosalind 
Krauss), então, que bom que todos estão alfabetizados 
imageticamente. Isso significa que quanto mais as pessoas 
fotografarem, mais se educa o olho e não o contrário. (PERSICHETTI, 
2010). 

                                                           

77 Por que em uma cidade como Salvador, com os problemas imensos de desigualdades territoriais, e todo tipo de 
exclusão e segregação, não há um corpo expressivo de educadores e iniciativas em bairros populares? Falo disso 
inclusive, pensando nas recorrentes mortes e chacinas de negros moradores de Salvador, e na mais recente, 
conhecida como Chacina do Cabula, ocorrida às vésperas do Carnaval de 2015 em Salvador – e a inacreditável 
declaração do Governador do Estado recém empossado a respeito, comparando a decisão de matar à decisão de 
fazer um gol (MARREIRO, 2015). 
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Por outro lado, Milton Guran (2007) é menos otimista e, no já citado artigo sobre 

o conceito de Inclusão Visual, afirma que mesmo com tanta tecnologia: 

 

No Rio de Janeiro, como em todas as grandes cidades do mundo, uma 
parte importante da população é sistematicamente excluída da 
produção da própria imagem, sendo sempre e sistematicamente 
apresentada ao conjunto da sociedade sob o impacto da tragédia – 
catástrofes, guerra de quadrilhas e confrontos com a polícia – o que 
só faz aumentar o preconceito com o qual essa parte da população é 
vista pelo conjunto da sociedade, e diminuir sua auto-estima (GURAN, 
2007, p.110). 

 

O que é necessário para que ocorra inclusão visual? Para Guran as práticas 

fotográficas sem lentes (pinhole) ou com outras técnicas rudimentares permitiriam, 

através da operação de um procedimento artesanal criar a base do pensamento 

fotográfico, ao invés de formar meros operadores de câmera digital, e fazer isso seria 

uma forma concreta de estender de fato a todos o direito à sua própria imagem. Já 

citamos como para Ana Maria Mauad procedimentos tidos como anacrônicos 

experimentados em projetos de inclusão visual tem um lugar muito especial, e 

inserem-se em questões da arte contemporânea e da fruição estética, propiciando 

novas experiências também na relação da fotografia com seus diversos públicos. 

A favela vê a favela: Considerações sobre a fotografia como ferramenta de 

inclusão visual, é a monografia de conclusão do curso em Comunicação Social com 

habilitação em Cinema da UFF, de Fábio Gama Soares Evangelista. Ele próprio foi 

aprendiz de fotografia de projetos de inclusão visual pela Agência-Escola Imagens do 

Povo (Observatório de Favelas, na Maré RJ) e do Coletivo Multimídia Favela em Foco 

(desdobramento do projeto anterior), e deste lugar, aborda a emergência da inclusão 

visual nas periferias brasileiras a partir do estudo de caso daqueles projetos por onde 

iniciou sua formação como fotógrafo e da análise das fotografias realizadas por esses 

novos atores sociais – uma expressão que recuperaria para ele valores universais 

vivenciados nas favelas em oposição aos valores frequentemente veiculados pela 

mídia hegemônica.  

Fábio aborda o conceito de inclusão visual de Milton Guran pontuando através 

de entrevistas a colegas e professores dos projetos que para que de fato aconteça 
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inclusão visual são fundamentais, para além da capacitação técnica, a forma, a 

metodologia, os posicionamentos ideológicos adotados, o estímulo à cooperação e ao 

intercâmbio entre distintos olhares e projetos.  

Neste sentido, dar câmeras simplesmente, sem um contexto formador 

humanista, não bastaria – o resultado seria novamente a reprodução dos estereótipos 

pré-existentes em relação às favelas: para o entrevistado Adriano Ferreira Rodrigues, 

formado pela Escola de Fotógrafos Populares,"[...] A gente tem que ser incluído para 

poder contar histórias diferentes, com qualidade, mas histórias diferentes". Para a 

fotógrafa também formada pelo projeto, Monara Barreto, "[...] É importante realizar a 

inclusão visual de maneira humana, de forma que seja útil para as transformações 

sociais. A inclusão visual não é só de fotografia. É de tudo: celular, vídeo, sonhos". 

Ainda na monografia, Fábio Evangelista menciona a opinião do antropólogo Thiago 

Carminati, também formado pelo projeto, sobre o próprio conceito de inclusão visual 

já estar defasado: "Segundo ele, nesse mundo superpovoado de imagens, todos nós 

de alguma forma já estamos incluídos, então para ele, é fundamental que estes 

projetos não se vejam como algo que está fora do processo, mas sim de dentro". 

Retornando então o pensamento de Persichetti, sim, é claro que é ótimo que a 

popularização da fotografia digital e dos celulares tenha propiciado maior acesso à 

possibilidade de produção de imagens de si mesmo, mas isso não basta. Concordo 

com uma gama de educadores e aprendizes envolvidos em projetos de inclusão 

visual, sobre a opinião de que a educação do olhar não se dá apenas pela 

possibilidade de acesso à tecnologia ou pela capacitação técnica: a educação do olhar 

é um processo complexo que demanda muito mais que isso.  

Acredito que o ensino dos processos artesanais não seja necessariamente a 

única forma de desenvolver o olhar, mas,assumindo meu lugar parcial de artista que 

vem produzindo e expondo sem câmera digital, eu penso que os processos de foto-

educação de base química não podem deixar de ser experimentados pela riqueza de 

possibilidades, por que são processos que propiciam não apenas uma inclusão do 

ponto de vista técnico, mas um contato humano muito especial, e nisso me inspira o 

conceito de homens "lentos" e espaços opacos de Milton Santos: a fotografia artesanal 

é lenta, a imagem é opaca. 
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De toda forma, pensando nos belos resultados que as oficinas de Daniele 

Rodrigues e Marcela Hausen alcançaram, acredito que não importam os meios: 

considerando que o Acervo da Laje é uma iniciativa tão recente, o simples fato de já 

terem acontecido essas duas iniciativas de foto-educação (2013 e 2014) pouco antes 

da minha parceria (que renderia mais duas oficinas, em 2014 e 2015) é um sinal 

excelente.  E para além delas, existe uma circunstância singular e promissora que 

marca o surgimento do Acervo da Laje: de acordo com o relato de José Eduardo, a 

iniciativa nasce do encontro com um fotógrafo, o italiano Marco Illuminati no âmbito 

de uma pesquisa acadêmica de pós-doutoramento realizada por José Eduardo na 

UFRJ sobre a arte produzida pelos artistas da periferia da cidade.  

Essa pesquisa se inicia por textos, entrevistas e em determinado momento 

demanda também a fotografia, que inicialmente seria instrumentalizada na função 

documental para inventariar e registrar o real e logo depois, graças ao olhar sensível 

de Marco Illuminati e às trocas com o curador José Eduardo, experimenta outras 

relações com o território e com a arte do próprio Acervo e vem a tornar-se ela mesma 

parte dele como objeto artístico – objeto que inclusive, circulou também no sistema de 

arte contemporânea local.   

Assim, no ensaio Cadê a Bonita? de Marco Illuminati (apud SECULTBA, 2012), 

o feminino se revela através do cotidiano de mulheres de todas as idades moradoras 

da região do Subúrbio Ferroviário:  

 

Tentei ficar o mais longe possível da retórica da favela, excluindo 
qualquer manifestação de miséria ou de pura documentação, 
abraçando, pelo contrário, uma visão íntima do contexto tratado, com 
foco nas pequenas coisas do cotidiano na órbita das mulheres, 
simples momentos que marcassem simples afazeres. 

 

Uma das instalações com fotografias montadas sobre paletes de madeira foi 

selecionada na Bienal do Recôncavo e todo o ensaio foi exposto na Galeria Pierre 

Verger78 após selecionado para o programa Cessão de Pautas Gratuitas, da 

                                                           

78 Com projeto expositivo do arquiteto Federico Calabrese, pesquisa de José Eduardo Ferreira Santos e curadoria 
de Sergio Guedes. 
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Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB. Depois da circulação as obras do 

projeto foram incorporadas ao Acervo através de doação pelo artista. 

 Pensando então na origem do Acervo da Laje, me arrisco a afirmar que dentre 

muitas coisas, ele nasce não apenas do encontro de José Eduardo com um fotógrafo 

sensível, mas através dele também de um encontro com as possibilidades da 

fotografia ampliando seu uso que antes foi pensado como restrito à função 

documental.  

 

 

REFOTOGRAFANDO BEN 

 

O tipo de refotografia que me interessa é a que tem um foco menor na acurácia 

e fidedignidade da representação a partir do original, a que demonstra um 

engajamento com alguma intencionalidade criativa, como uma tática crítica de artista 

em relação a um contexto, à memória ou à própria linguagem, a que lida não somente 

com o deslocamento temporal da imagem, mas com o deslocamento de outras 

dimensões. Em relação ao futuro, com a refotografia propõe-se a criação de um novo 

objeto de arquivo: o que era presente se transforma já em passado, ali numa galeria 

de arte. Para quê?  

Estando ou não junto dela no novo contexto, a refotografia modifica os sentidos, 

usos e recepções da original, evidenciando que enquanto imagem visual e artefato, 

produto tecnológico, histórico e social, a fotografia envolve, além de suas 

determinações técnicas, o que se costuma denominar o circuito social da fotografia - 

seu processo de produção, circulação e consumo. 

Quando retornei de Itajaí com a experiência de um processo participativo, o 

desejo de retomar o projeto das Mulockianas em Salvador – desta vez focando 

também em questões urbanas e sociais mais amplas - decorria da força do acervo 

fotográfico de Mulock para pensar a cidade e a imagem da cidade a partir do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador.  As imagens originais usadas como matriz seriam aquelas 

realizadas por Mulock da construção da ferrovia, pois eu contava inclusive com o apoio 

operacional e logístico da CTS – Companhia de Transporte de Salvador (atualmente, 
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Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, vinculada ao governo do 

estado através da SEDUR - Secretaria de Desenvolvimento Urbano). 

Entretanto, folheando o acervo produzido por Mulock na Bahia no livro de Ferrez, 

o panorama de Mulock me lançou em outra direção. Eu havia visto pouco antes uma 

reprodução emoldurada do panorama decorando a filial de uma grande e tradicional 

copiadora da cidade, cujo slogan, "faz bem feito", acompanhado da imagem da 

Monalisa de Leonardo da Vinci, me fazia pensar na célebre reflexão de Walter 

Benjamin sobre a reprodutibilidade da obra de arte. A reprodução do panorama, 

naquele contexto, me fez pensar mais uma vez em onde estaria o original.  

Quando visitei o Acervo da Laje e vi exposta, como parte do seu acervo, outra 

reprodução cuidadosamente emoldurada do mesmo panorama, pensei em como é 

uma imagem amada, preciosa e icônica da cidade, uma verdadeira paixão baiana, e 

pensei na ironia daquelas duas reproduções localizadas em extremos opostos da 

cidade, extremos não apenas do ponto de vista de distância física, mas econômica e 

social. Que força tem a fotografia! Pensei então no que significaria uma refotografia 

se reapropriando de algo da aura do original desta imagem, que só pode ser acessada 

em Salvador por meios digitais, por reproduções impressas em livros, e que é 

reproduzido por toda parte, em restaurantes, copiadoras, escritórios, cafés, 

residências. 

A decisão final de produzir no forte foi também motivada por outra questão – a 

dimensão sonora da câmara escura. Eu já havia experimentado por ocasião do Salão 

Nacional de Itajaí a experiência sonora imprevista e arrebatadora de fotografar dentro 

de um híbrido de caixa preta e caixinha de música. Ora, por acaso, o local do porão 

escolhido para câmara escura ficava situado bem abaixo da sala de música da Casa 

de Cultura de Itajaí, que estava em uso para ensaios de oficinas de música do Festival 

de Música de Itajaí. Folheando o livro de Ferrez fiquei imaginando que no forte eu 

poderia realizar um sonho: o desejo de viver a experiência sonora da câmara escura 

próxima ao mar, que será retomado na última seção – O Grande Mar. 

Foi daí que comecei a me voltar para essa outra possibilidade bastante mais 

complexa e arriscada: a partir da visita ao Acervo da Laje decidi que a primeira 

imagem original refotografada da série das Mulockianas não começaria na ferrovia e 
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sim no Forte de São Marcelo, onde provavelmente Benjamin Mulock (Ben) realizou o 

primeiro panorama fotográfico da cidade, em albúmen, em 1860.  

Refotografada em outro momento e contexto, uma representação do passado 

como o panorama de Mulock, de ampla circulação social como uma das mais 

emblemáticas imagens da cidade, reproduzida e vendida quase como cartão postal, 

poderia propiciar a emergência de outros sentidos, nos quais a obra que envolve uma 

experiência efêmera partilhada ganha relevância.Por isso, na iniciativa da refotografia 

há uma reflexão que ainda está em construção envolvendo questões do tempo 

presente assombradas por um fantasma histórico da fotografia brasileira e baiana, que 

me interroga sobre nossos acervos, sobre a cidade, sobre os circuitos da arte e da 

memória na cidade, sobre a fotografia de base química, a ferrovia, e o Subúrbio 

Ferroviário de Salvador com suas fábricas arruinadas como projetos de modernidade 

nos confrontando na contemporaneidade, sobre como uma questão do passado pode 

se transportar no presente como desejo de pensar possibilidades de futuro.  

Se por circunstâncias históricas não pudemos ter essa fotografia icônica num 

acervo local em Salvador, por que não seriamos capazes, juntos, de produzir outro 

"original" para manter aqui, já que é uma imagem-símbolo da cidade? E se Mulock 

não tivesse doado seu acervo, como estariam as imagens agora? Como lidamos com 

a nossa memória na Bahia e no Brasil? Podem experiências artísticas dialogar com 

sistemas de memória e arte e gerar novas demandas e questões? 

Em boa parte desta pesquisa lido com questões envolvendo táticas 

experimentais da imagem num mundo que está submerso nelas, disseminadas, 

onipresentes e que não cessam de se multiplicar. Como lidar com isso?  

Rosângela Rennó é a "fotógrafa que não fotografa", colocando em circulação 

acervos já existentes. Ela rejeita a fotografia digital, por que para ela "já parece nascer 

sem memória". Leila Dazintger opera táticas de apagamento da imagem, e a partir da 

profusão de informações do jornal impresso, "depila" as folhas impressas na sua 

materialidade e efemeridade, deixando somente certos restos de informação que vão 

se tornando mais e mais instigantes e abertos, poeticamente, politicamente. O artista 

goiano Helô Sanvoy retira as imagens fotográficas dos jornais. As imagens, sem o 

texto, ganham outras possibilidades poéticas, e os jornais, sem imagens também. O 

curador goiano Divino Sobral,  enfatiza a natureza política desse artista: ''[...] à medida 
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que manipula os discursos da mídia esvaziando-os e criando campos interpretativos 

nos quais pairam dúvidas sobre o que é fato e o que é notícia, o que é verdade e o 

que é ficção, o que é manipulação de ideias e o que é liberdade de expressão''. 

Rosângela Rennó, Leila Dazintger e Helô Sanvoy operam táticas que recusam e 

questionam o gesto fotográfico e a produção de mais e mais imagens. 

Por outro lado, as visões mais pessimistas sobre a produção avassaladora de 

imagens são colocadas em cheque na exposição When We Share More Than Ever 

(Quando compartilhamos mais que nunca) exibida no Museu Für Kunst und Gewerbe 

em Hamburgo até 20 de setembro de 2015, sendo parte da Trienal de Fotografia 2015 

de Hamburgo, cujo tema, The Day Will Come, (O dia que virá), examina a questão da 

fotografia no futuro. Comentando a exposição num artigo publicado na revista e 

plataforma virtual de fotografia contemporânea Lens Culture, Alexander Strecker, 

(STRECKER, 2015) pontua como a exposição coloca em questão as visões mais 

alarmantes ou conservadoras sobre "o ataque esmagador de imagens que nos 

rodeiam", "os xxx centenas de milhões de fotos enviadas cada xx segundos" que 

aprofundam uma crença de que o momento que vivemos na atualidade seja "de 

alguma forma fundamentalmente diferente do que o passado".  

De acordo com a crítica de Strecker a exposição mostra que a troca desenfreada 

de hoje de fotos digitais é certamente desenfreada sim, mas não é inteiramente nova, 

e que a fotografia, desde o início exerceu sempre um papel muito singular na captura, 

armazenamento e partilha de imagens. Em dez capítulos sobre o "compartilhar", 

compara-se como isto acontecia no passado e agora no presente: em um deles há as 

Cartes des visites do século 19, cartões com uma pequena foto do seu proprietário, 

muito populares: as pessoas desejavam os cartões de celebridades da época tanto 

quanto seguem atualmente  as celebridades do Instagram. Há os cartões postais, 

partilhando imagens do mundo, a que nos referimos comentando o projeto Postcards 

de Lucas Bambozzi. Para Strecker artistas contemporâneos como Ai Weiwei, Taryn 

Simon, Penelope Umbrico e Laia Abril, que participam da exposição, tem a visão sobre 

alguns de seus projetos recontextualizada de modo interessante quando confrontados 

com essa história sobre o desejo de compartilhamento da fotografia.  

Fazer fotografia de grande formato com procedimentos analógicos em câmara 

escura arquitetônica não é fácil: por um lado, me vejo confrontada com uma anunciada 
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morte da fotografia analógica pelos arautos da supremacia da imagem digital, e por 

outro lado, há sempre quem advogue que na arte e na fotografia há que se relutar em 

produzir mais objetos e espetáculos. O que me interessa mostrar é que para além do 

desafio técnico imenso, as fotografias de grande formato podem articular de modo 

inusitado e potente procedimentos que lidam com a memória. De fato pela 

transformação de espaços arquitetônicos cotidianos em câmaras escuras e pela 

refotografia, posso deslocar a fotografia do seu circuito inicial e compartilhá-la com 

outros públicos. 

Eu não opero como Rennó, Sanvoy e Dazintger, vez que, adiciono ao mundo 

mais matéria na forma de mais imagens, uma boa quantidade dela, por sinal. Ao invés 

de negar, exacerbo o gesto fotográfico, mergulho na imagem, habito a imagem, 

transformo a criação fotográfica num evento, uma experiência, uma casa, uma caixa 

de música, um amor, um desejo, uma plataforma, um lugar de partilha. Por outro lado, 

emancipando o objeto fotográfico do contexto ou espaço a que pertencia 

originalmente, posso questionar como a criação e os acervos fotográficos se 

relacionam com distintos contextos e públicos quando o artista experimenta deslocá-

la do circuito convencional. 

 

 

FOTOGRAFIA DE GRANDE FORMATO NA CÂMARA ESCURA 

ARQUITETÔNICA - A FRAGMENTAÇÃO 

 

 

La princesse: Qu’entendez-vous par « film » ? 
Le poète: Un film est une source pétrifiante de la pensée. Un film ressuscite les actes morts. 

Un film permet de donner l’apparence de la réalité à l’irréel. 
La princesse: Et qu’appelez-vous l’irréel ? 

Le poète: Ce qui déborde nos pauvres limites. 
 

 
Jean Cocteau, Le testament d'Orphée, ou ne me demandez pas pourquoi! 

 

No capítulo correspondente ao porão deste texto dissertativo apresentamos 

como a ideia de lugar específico em projetos artísticos contemporâneos é tratada pela 

teórica Miwon Kwon. Seu artigo "Um lugar após o outro", poderia ser o nome desta 
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dissertação, dada a quantidade de lugares pelos quais passamos – mato, ruína, motel, 

galerias, porão, Forte, Laje, etc.. 

A série das Mulockianas foi realizada numa sala do Forte de São Marcelo 

transformada em câmara escura arquitetônica, e é uma série de fotografias artesanais 

de grande formato, panoramas contemporâneos da cidade de Salvador. Trata-se de 

refotografias do célebre primeiro grande panorama fotográfico da cidade, capturado 

do Forte de São Marcelo por Benjamin Mulock, que para Gilberto Ferrez foi a fotografia 

mais notável realizada na Bahia por este engenheiro e fotógrafo inglês, e a mais bela 

vista fotográfica da cidade, o mais belo panorama, "o mais nítido e perfeito, jamais 

igualado até hoje". Há todo um contexto pelo qual o panorama de Mulock foi 

refotografado, mas aqui pretendo analisar apenas as refotografias a partir da sua 

configuração formal. 

A fotografia sem lentes tem pela sua própria natureza uma representação 

diferenciada do espaço e do tempo e das relações entre ambos. Nela a representação 

espacial diferenciada decorre das inúmeras possibilidades de construir a própria 

câmera a partir de objetos de distintos formatos (não necessariamente caixas 

planares) e das inúmeras possibilidades de posicionar o material sensível, 

subvertendo a perspectiva cartesiana das câmeras convencionais que, analógicas ou 

digitais, tem comumente o material sensível apoiado sobre uma superfície retangular, 

plana, paralela e oposta ao plano da objetiva. No meu processo este tipo de 

representação diferenciada surgiu quando por exemplo, escolhi uma parede lateral à 

janela para servir como um dos suportes de captura das fotografias realizadas no 

motel e quando no Forte, fiz um experimento com um suporte de captura circular, 

ambas gerando uma distorção da perspectiva. 

Quanto à representação temporal, é importante antes lembrar como ela 

acontece na fotografia convencional - o instante decisivo e o tempo congelado nos 

fazem imaginar o movimento e os instantes que antecedem e sucedem o "instantâneo" 

de modo tal que o fluxo temporal é sugerido e reconstruído numa narrativa imaginária.  

Por outro lado, a representação temporal diferenciada da fotografia pinhole 

decorre principalmente do fato de que, por ser por definição sem lentes, ela demanda 

longos tempos de exposição para impressionar este material sensível e assim, o fluxo 
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de tempo ficará inscrito na imagem através dos borrões, manchas ou rastros que 

correspondem aos objetos em movimento contínuo.   

De que forma essa dimensão temporal inerente à fotografia pinhole está 

presente na fotografia de Itajaí? O objeto fotografado foi o entorno da Casa de Cultura 

Dide Brandão: o Museu Histórico de Itajaí (ou Palácio Marcos Konder) e o 

Camelódromo. Apesar da movimentação intensa de pessoas e bicicletas (a rua entre 

a Casa Dide Brandão e o palácio é fechada para trânsito de automóveis), como efeito 

dos longos tempos de exposição, o único movimento capturado de modo visível como 

tempo inscrito na imagem é o do pipoqueiro, afinal, de todos que se deslocavam pela 

praça, era o único que se mantinha muito tempo na mesma posição, com movimentos 

lentos e sutis. Então, uma das representações do tempo nessa fotografia é aquela 

comum a todas as fotografias de longa exposição, da qual a fotografia sem lentes 

costuma ser um caso particular. No forte de São Marcelo são os barcos que revelam 

essa dimensão temporal da fotografia sem lentes – alguns são borrões, rastros, ou a 

água movimentada abaixo deles fica como uma nuvem difusa que dá um ar de mistério 

ao todo. 

 

 

 

Fig.143 - Rosa Bunchaft, fotografia de longa exposição, pinhole. Salvador, 2014. 

 

Entretanto, além destas características da fotografia sem lentes, tanto na 

fotografia de Itajaí quanto no Panorama I da série das Mulockianas,foram 

experimentados certos procedimentos particulares que adicionam outras dimensões 

à representação temporal: a imagem foi sendo realizada, não com a exposição 

simultânea de todo o material sensível, mas de modo processual com papéis 

fotossensíveis 17,8 X 24 cm sendo sensibilizados cada qual a seu tempo, envolvendo 
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inclusive a possibilidade da participação de observadores/visitantes cada qual 

escolhendo seu particular enquadramento.  Por isto, preferi analisar o Panorama I e a 

fotografia de Itajaí (cf. Fig.123, acima e Fig.147, abaixo), juntos neste ponto da 

dissertação, pois, embora o contexto seja distinto, há muitos aspectos em que ambos 

os panoramas se assemelham. 

Os procedimentos adotados conferem às fotografias, ao final do processo 

prolongado,uma configuração comum muito complexa e especial que é a sua mais 

notável e importante característica: uma superposição fragmentada, imbricada e 

aleatória em que o todo da imagem fotográfica vai sendo construído por acúmulos de 

papéis fotossensíveis rompendo a planaridade da fotografia e alternando regiões 

visíveis a outras ocultas sob camadas de imagem. 

A fragmentação implica em cortes, em margens, e elas asseguram a cada 

fragmento da fotografia a delimitação de um enquadramento do mundo, ao mesmo 

tempo em que a resguardam do que transbordou da imagem – todo o resto do 

mundo!!! – aquilo que na linguagem cinematográfica se denomina de modo singelo 

extracampo. Do ponto de vista do recorte espacial as margens fracionam, delimitam, 

elegem, isolam pequenas porções de imagem de uma imagem maior que também é 

um recorte do que é visível do mundo lá fora, ela também tem um extracampo.  Cada 

fragmento, então, corresponde a um recorte, uma cápsula, uma fatia subtraída ao 

fluxo de tempo de semanas em que a fotografia foi realizada. Por outro lado, a 

fragmentação envolve também pequenos acúmulos de olhares de distintas pessoas, 

cada captura ocorrendo num intervalo temporal específico e distinto variando de 

aproximadamente 30 segundos a minutos de acordo com a luminosidade naquele 

momento.  

Se em Itajaí a bicicleta de um comerciante, que era estacionada em lugares 

distintos a cada dia, é o vestígio sutil na fotografia de que cada fragmento dela 

corresponde a uma duração, um tempo dilatado e que a imagem fotográfica é uma 

sucessão aleatória destas durações truncadas.   
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Fig.144,145 - Rosa Bunchaft, sobreposição fragmentada no panorama de Itajaí (detalhe), 2013. 

 

Por outro lado, no Panorama I das Mulockianas há barcos "truncados", seu 

movimento ultrapassou as margens do papel durante a captura e escapou da imagem. 

Abaixo deles há outros barcos assim "interrompidos". 

 

 

 

 

 

 

Fig.146 - Rosa Bunchaft, sobreposição fragmentada na Série das Mulockianas, 2014.  
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No canto inferior direito há o píer, e num dos últimos dias, fui para lá e pedi que 

minha assistente "me capturasse" no papel fotográfico. O mar estava muito mexido, e 

foram várias tentativas, tentando me segurar o mais imóvel possível às estruturas, 

muitos testes até acertar o tempo correto. Assim, há um pequeno autorretrato no 

panorama, uma espécie de assinatura. 

É dessas duas formas,enfim,que o tempo se encontra representado na fotografia 

de Itajaí e no Panorama I: a primeira é como um mosaico embrenhado, fragmentado 

de fotografias tomadas em momentos distintos, de modo tal, que a interrupção abrupta 

da imagem na margem de cada fragmento é vestígio deste procedimento 

descontínuo;a segunda forma está na inscrição do tempo que é inerente à fotografia 

pinhole e que pode ou não se tornar visível dentro de cada fragmento, como borrões, 

manchas ou rastros a depender de se o que foi capturado ali foi um objeto em 

movimento.   

A respeito da dimensão documental... Como fugir da vocação documental da 

fotografia? E por que fugir dela tanto assim... Emoldurada e exposta na sala de 

música, a fotografia de Itajaí se tornará um raro e frágil documento de um evento um 

tanto pitoresco ocorrido num tempo passado, e num momento carregado de 

(e)vocações históricas (o centenário da casa que foi escola). O panorama I das 

Mulockianas por outro lado se tornará um raro e frágil documento do frontispício da 

cidade num determinado momento anterior aos desabamentos ocorridos em 2015 em 

Salvador. Esses desabamentos aconteceram em parte pelas chuvas, em parte pela 

derrubada de imóveis considerados arruinados. Nessa derrubada havia uma boa dose 

de especulação imobiliária, e a comunidade artística da cidade se mobilizou com 

alguns protestos. O panorama é possivelmente um precioso documento porque é 

possível que algo documentado na fotografia não esteja mais lá.  

Ou seja, ainda que um olhar mais cuidadoso perceba pela configuração 

fragmentada e interrompida e pelos borrões e rastros que houve um procedimento 

artístico/poético/técnico não trivial, não convencional de captura, e que ainda se 

indague sobre como e porquê foi feita esta captura; cada fragmento, guarda sim, de 

modo um pouco borrado, mas identificável, um pouco da natureza documental da 

imagem. A fotografia, sendo assim, uma fotomontagem de olhares possíveis, uma 

forma de invenção da paisagem, um panorama (des)construído, alargado para conter 
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tempo e autoria dilatados, aponta também a impossibilidade de um mesmo lugar ser 

visto da mesma forma em outro momento. 

A dimensão imersiva, processual e vivencial deixa seus vestígios na fotografia 

em si, no grande formato e na configuração fragmentada da imagem. Além destes 

vestígios, algo NÃO vai para nenhuma galeria ou espaço museológico, e é algo da 

experiência vivida pelos que participaram do processo: a imersão antecede a própria 

fotografia nas projeções efêmeras, na temporalidade, na experiência sonora em que 

a imagem-fluxo-cinema se torna imagem-escrita-fotografia, atuando num 

deslocamento e num limite entre o invisível e o visível, entre a luz e matéria, entre o 

fundamento do fenômeno físico e das elaborações (al)químicas da imagem na 

revelação.  

Há uma dimensão processual, então, que é imbricada à participativa e relacional, 

e denominá-la performativa é uma possibilidade muito tentadora mas também uma 

questão delicada que exige cautela, pois, envolve uma tomada de posição numa 

arena de debates duros e apaixonados sobre a definição de performativo e 

performance, e principalmente, sobre as zonas de fronteira com os objetos produzidos 

numa ação, numa vivência, numa experiência: o que estes serão, vestígio, resto, ou 

objeto de arte em si? 

Por alguns meses realizei estudos sobre a relação entre o corpo performativo e 

imagem, na medida em que me interessava pensar como seria possível qualificar e 

compreender uma certa natureza performativa que eu identificava e ainda identifico 

no meu projeto, tanto no processo, porque nele a relação corpo-camera é constitutiva, 

quanto em particular, na interação do corpo com as projeções, como ocorre em 

trabalhos do pioneiro Anthony Mc Call envolvendo a imersão do público nas esculturas 

de luz, ou no próprio Cinema Manual de Nadam Guerra, ou mesmo em diversas 

experiências contemporâneas de VJ ou de live cinema.  

O livro de Sophie DELPEUX, Le Corps-caméra. Le performer et son image foi 

especialmente importante.Cheguei a elaborar uma escrita a respeito, mas em certo 

momento fui compreendendo que eu me sentia contemplada numa situação muito, 

muito particular dentre aquelas tratadas nos estudos sobre a relação conflituosa entre 

corpo e imagem e por isso preferi deixar estes apontamentos para outro momento. 

Que situação é esta? De acordo com o artista e teórico André Parente,  
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 O cinema e o vídeo contemporâneo vem criando situações que privilegiam 
cada vez mais a imagem como lugar de uma experiência, na qual o 
observador/visitante é convocado a participar de modo a evidenciar que não 
há obra independente da experiência do espectador. As obras ganham um 
contorno cada vez mais performático/comportamental ao reencenar e 
deslocar certas relações pré-estabelecidas entre imagens e dispositivos, ao 
criar variações, migrações e durações que propõem novos regimes de 
subjetividade.79 

 

O processo efêmero de captura dentro da câmara escura é exatamente isto – a 

imagem (as projeções efêmeras) como lugar de uma experiência, antes de Itajaí, 

tratava-se de uma experiência minha com minhas assistentes, ou com algumas 

pessoas de quem gosto e com quem compartilhei momentos. A partir de Itajaí – no 

porão e no Forte do Mar há visitantes que foram convocados a participar. Quando 

André Parente afirma que a participação numa experiência é um modo pelo qual se 

evidencia que "não há obra independente da experiência do espectador", isto me 

remete a uma reflexão da curadora, escritora e artista Nina Horisaki-Christens na 

mesma direção: 

 

The most direct way of drawing attention to this contingency of the art 
object on social relations – in other words, of reconnecting it to life–
was to transfer the contingent moment of the art object – the action of 
artmaking – into a public, shared experience. This strategy could reveal 
the simultaneously exhilarating and mundane nature of the creative 
act, both enlivening the experience of the artwork to the audience while 
also breaking apart the privileged experience of the creative act, 
usually hidden away in the studio, to make it accessible to a broader 
public.80(HORISAKI-CHRISTENS, 2012). 

 

Como fica a questão autoral com essa participação? Isso me demanda uma 

reflexão que ainda está sendo amadurecida como desdobramento do processo 

                                                           

79 Texto de divulgação da Palestra Cinemáticos, de André Parente. 2013. 

80 A maneira mais direta de chamar a atenção para essa contingência do objeto de arte sobre as relações sociais 
- em outras palavras, de reconectá-lo à vida, foi transferir o momento contingente do objeto de arte - a ação da 
criação artística - em uma experiência pública, compartilhada. Esta estratégia pode revelar a natureza ao mesmo 
tempo divertida e mundana do ato criativo, e por um lado, tornar viva a experiência da obra de arte para o público, 
e ao mesmo tempo romper a exclusividade da experiência do ato criativo, geralmente mantida oculta no ateliê, de 
modo a torná-la acessível a um público mais amplo (Tradução nossa). 
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criativo e requer uma atenção toda especial por acontecer no âmbito da fotografia, 

uma linguagem tradicionalmente associada à produção autoral, subjetiva.  

O esgarçamento da dimensão autoral resulta numa tessitura de olhares em que 

muitas camadas distintas, encapsuladas e imbricadas, são resultantes da percepção, 

sentimento, pensamento e envolvimento de diversas pessoas que, em distintos 

momentos, se engajaram na partilha de uma experiência singular e coletiva que é a 

construção desta imagem fotográfica fragmentada.  

Se a dimensão documental da fotografia for associada, como tem sido, à imagem 

como memória da cidade, temos nesta fragmentação também a natureza ambígua do 

pessoal e do público, uma experiência que lida com a ambição e a impossibilidade de 

oferecer a verdade ao se confrontar com o acaso, a subjetividade e a natureza lacunar 

dos enquadramentos escolhidos, como são os olhares e relatos dispersos da 

pluralidade de indivíduos envolvidos e inclusive de quem os organiza, eu, a artista.  

Meu lugar na autoria da imagem fotográfica está neste papel de inventora-

propositora-produtora de uma forma e de uma experiência artística, e também, na 

montadora, aquela que organiza estes olhares fragmentados sobre a cidade, quase a 

edição de um filme: as camadas podem ser montadas numa ordem de sobreposição 

aleatória, não há necessariamente um início ou fim, e algo do olhar de alguém será 

coberto pelo olhar de outrem. Mesmo que essa obra seja aberta à participação, como 

artista mantenho meu papel de criadora e propositora, a autoria fica diluída, mas não 

perdida.  

De fato os modos de autoria coletiva e compartilhada na arte são também (e 

ainda) novas formas de autoria que estão sendo experimentadas, gestadas, pensadas 

e repensadas e não o seu fim, e podem tanto ser vetores de novas ideias como 

também indiretamente ser influenciados por novos modos de produção e práticas de 

arte e cultura, como por exemplo, acontece nos processos de criação e produção a 

distância na música, na cultura do remix, no live cinema.  

Quando fui contemplada com o prêmio aquisição fiquei muito feliz porque não 

poderia imaginar outro destino para aquela fotografia de Itajaí: me parecia que ela não 

poderia sair daquele lugar, principalmente pela natureza participativa da captura. Esse 

sentimento era uma coisa instintiva naquele momento, mas que foi ficando forte aos 

poucos, tanto é que pouco antes de voltar eu já havia decidido comigo mesma que 
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recusaria o envio da imagem para Salvador ao final do evento, depois da 

desmontagem.  

As implicações de uma obra ser aberta à participação e ser de contexto 

específico não estavam muito amadurecidas, e penso que esta é uma das diversas 

reflexões que considero importantes sobre este trabalho e que foram ainda 

tangenciadas nesta escrita parcial, questões que foram apenas apontadas aqui. A 

questão da arte envolvendo participação, acabou ficando ainda muito mais importante 

na série das Mulockianas, e será tratada na próxima seção. 

 

 

O ARTISTA COMO ETNÓGRAFO 

 

A arte é um campo de múltiplas forças. Externas e internas: o que há no outro 

que me mobiliza, como pessoa e artista, o que posso dar de mim, o que posso deixar 

e levar dessa troca, dessa experiência comum? 

Na época em que entrei em contato com essas questões fui me movendo guiada 

apenas pelo cuidado  e intuição: eu não havia lido ainda autores essenciais que lidam 

com dimensões importantes, correlatas mas não coincidentes, características de 

certas práticas artísticas recentes envolvendo contextos locais e projetos relacionais: 

a especificidade do lugar, a dimensão etnográfica, participativa, colaborativa 

envolvida.  

Lidando com questões éticas envolvendo alteridade, O Artista como etnógrafo é 

um paradigma proposto pelo crítico da revista October Hal Foster num ensaio que se 

tornou uma referência seminal no debate artístico, porque nele se discute e se faz 

uma crítica de certas práticas que se tornaram, na arte contemporânea, o que Foster 

denomina "quase-antropológicas" (FOSTER, 2005, p.16).  

Revisando O autor como produtor, um texto clássico de Walter Benjamin 

apresentado em 1934, Foster mostra como, desde então, há uma clareza sobre os 

riscos de um "patronato ideológico" (ibidem, p.2): o artista colocando o outro (na época 

o trabalhador) num lugar de passividade. A partir disso analisa as práticas recentes 
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de algumas tendências artísticas de esquerda que a partir da década de 1980, lidam 

com uma política cultural da alteridade:  

 

Neste novo paradigma, o objeto de contestação continua sendo, em 
grande parte, a instituição de arte burguesa-capitalista (o museu, a 
academia, o mercado e a mídia); bem como suas definições 
excludentes de arte, artista, identidade e comunidade. Mas o motivo 
da associação mudou: o artista comprometido batalha em nome de um 
outro cultural ou étnico (ibidem, p.3). 

 

Foster então nos confronta sem complacência com as fragilidades de alguns 

pressupostos81 implícitos em trabalhos empreendidos em ambos os paradigmas, ou 

seja, como desde 1934 com o "artista como produtor", até recentemente com este 

novo paradigma, há pressupostos que acabam aprisionando o outro numa 

representação redutora, idealista, ou então, ilegítima. Estas e outras questões se 

acirram quando uma instituição redireciona o trabalho de artistas (geralmente 

comissionados) para outros fins não artísticos: pesquisas institucionais, 

desenvolvimentismo, relações sociais, relações públicas de corporações, turismo 

artístico, práticas de gentrificação, etc...  

A leitura do ensaio de Foster pode ser paralisante: como ser propositivo depois 

dela? Todo o tom do ensaio é bastante cético em relação às práticas artísticas 

contemporâneas. Para o autor, em primeiro lugar seria necessária uma profunda 

crítica de pressupostos das próprias ciências humanas. Da parte dos artistas, também 

é necessária uma "descentralização do artista enquanto autoridade cultural" (ibidem, 

p.16), uma postura autocrítica e consciente da complexidade sociológica e 

antropológica envolvida, bem como, a busca de outros pressupostos:  distância crítica, 

dialogismo e reflexividade. Equilíbrio delicado: reflexividade implica em observar-se a 

si mesmo na relação com o outro, numa postura de respeito para com ele, mas, por 

                                                           

81 Pressupostos como acreditar numa equivalência entre o lugar da transformação política e o da transformação 
artística; acreditar que o lugar de transformação está sempre fora, no campo do outro, um outro-primitivo-exótico-
transformador-e-distante; e que precisa haver uma cisão de identidade para o artista ter acesso a esta alteridade 
transformadora. Há ainda o pressuposto realista, de que uma verdade política está sempre posicionada sobre o 
outro projetado, e o pressuposto da "fantasia primitivista", por outro lado, envolvendo a crença de que certos 
psiquismos primários do inconsciente ou processos sociais singulares estariam acessíveis somente ao outro. Na 
sua crítica, Foster não se dirige apenas aos artistas, mas identifica discursos que ainda subsistem na antropologia, 
história da arte e a psicanálise. 
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outro lado, com certo cuidado para não cair no extremo oposto que seria o narcisismo, 

o obscurecimento do outro, a negação do engajamento. Quando, por exemplo, a ideia 

de mapeamento, que é uma estratégia das ciências humanas, for implícita ou 

explicitamente utilizada, que seja de forma desconstrutiva tendo a própria instituição 

museológica como objeto, ou seja, de modo tal que "o construtor também é 

construído, colocado em uma paralaxe, de maneira a complicar as velhas oposições 

antropológicas do nós-aqui-e-agora versus o eles-lá-e-então" (ibidem, p.14). 

De que forma sinto estas possibilidades na especificidade do meu projeto 

quando envolve o grupo associado ao Acervo da Laje? O artigo de Foster é importante 

e necessário, mas por outro lado, ter como interlocutor o Acervo da Laje significa de 

saída, uma situação muito diferenciada, por diversos motivos. O Acervo da Laje é um 

projeto surgido previamente na/da própria periferia, tem uma curadoria muito bem 

delineada e gera seu próprio acervo e circuito cultural e suas próprias relações com a 

academia e o campo da arte.  

É um espaço de arte e é inovador, ao fomentar modos de criar, de estar junto, 

de viver e se relacionar que são distintos daqueles vividos em todos os outros circuitos 

convencionais dos quais tive oportunidade de participar. Por isso, da mesma forma 

como me interessa ser representada por uma galeria com uma proposta e um espaço 

interessante ou ter um trabalho premiado num salão nacional com uma proposta 

curatorial experimental, me interessa ter um projeto acolhido e dialogando com o 

Acervo por sua natureza de espaço de arte comunitário e inovador. 

Quanto à pressuposição de uma autoridade cultural centrada no artista, isto não 

teria como acontecer, mesmo que eu fosse uma artista apegada a esses valores, 

porque também temos uma situação prévia bastante peculiar, já que o curador deste 

acervo tem pós-doutorado, vivência e experiência acadêmicas e diversos textos e 

livros publicados, é consciente, atento e preparado em relação aos perigos dos 

estereótipos e reducionismos.  

Por outro lado, uma das minhas premissas quando desenvolvo projetos 

envolvendo qualquer coletividade, independente das diferenças sociais ou 

acadêmicas, é que exista nesta coletividade uma demanda, um desejo concreto em 

relação aos conhecimentos ou procedimentos específicos artísticos ou fotográficos 
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envolvidos, e que exista o sentimento de que, naquele lugar, eles façam sentido e 

sejam de algum modo úteis82.  

Acontece que uma das características do Acervo da Laje é o desejo do diálogo 

mais amplo com a sociedade: "mostrar o refinamento cultural e a arte dos moradores 

das periferias, que produzem e dialogam com o que de melhor foi feito no mundo em 

relação às artes", bem como, quebrar "os paradigmas de que a pobreza não pode 

dialogar com todos os âmbitos da sociedade" (SANTOS, 2014, p.14). O curador e todo 

o grupo em maior ou menor grau tem um histórico de diálogos estabelecidos 

anteriormente em diversos âmbitos, inclusive pela participação em atividades 

propostas por outros grupos ou organizações culturais, bem como em intercâmbios 

com artistas e fotógrafos. Todo o grupo tem grande sensibilidade, experiências 

anteriores e ferramentas intelectuais e conceituais claras: vejo a relação com o Acervo 

da Laje e o grupo de artistas e parceiros envolvido, neste sentido como uma relação 

horizontal e dialógica, e penso que meu aporte teórico e técnico ao grupo, em termos 

de conhecimento, é bastante específico, relacionado a certos temas de arte 

contemporânea, fotografia e foto-arte-educação e ainda assim, sempre sujeito ao 

debate crítico.  

José Eduardo repete bastante uma frase: "É de pessoa para pessoa".  E "de 

pessoa para pessoa", o processo é de mão dupla: vou conhecendo o Acervo, os 

artistas, os parceiros, os amigos, o Subúrbio Ferroviário e sua beleza, e vou me 

tornando conhecida por eles, o que busco, o que faço, o que me move, por onde me 

movo: eu e os participantes dos encontros artísticos e fotográficos somos 

simultaneamente sujeito e objeto da experiência artística de uma forma interativa.  

Quanto à distância crítica, pelo menos neste momento não sei em que medida 

ela é possível da minha parte porque me sinto muito envolvida emocionalmente desde 

                                                           

82 Quando desenvolvi o projeto Luz, Lata, Ação, havia um florescimento de grupos culturais na área musical em 
Canabrava, e o ensino de fotografia era importante como registro e documento deste momento. Por algumas 
vezes, inclusive, fui chamada por líderes da comunidade para registrar momentos importantes: o conflito com o 
dono de um terreno baldio local que queria proibir a utilização do espaço, onde acontecia o "baba" da comunidade 
(''baba'' é como se chama na Bahia a pelada, ou jogo amador de futebol) ou a participação da comunidade no 
desfile cívico do Dois de Julho, protestando contra mais um assassinato de um jovem morador negro. Quando 
participei com conhecimentos de fotografia artesanal do projeto Estações do Olhar havia uma demanda a partir de 
um professor da escola que já desenvolvia atividades de fotografia com seus estudantes, e ele mesmo fez a 
seleção dos estudantes interessados.  
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o início, ainda que tenha me esforçado para que isso não afetasse a objetividade 

mínima também necessária para produzir reflexão. De modo geral, minhas 

habilidades sociais não são excepcionais. Sou reservada, não sou exatamente 

espirituosa ou engraçada e tenho dificuldades para falar em público, mas ainda assim, 

a forma como venho sendo recebida tem sido tão acolhedora, profundamente humana 

e gentil, que me faz pensar na frase do curador Josué Mattos  em Itajaí: "quem 

captura, quem é capturada?" 

Por isso agora que estou neste lugar solitário de autoria de uma escrita não vejo 

como ser "objetiva" ou "verdadeira" sem confessar  que para mim não menos 

importante do que títulos é o que ficará lá da experiência, e que pelo menos algo desta 

pesquisa reverta a favor do Acervo da Laje e do Subúrbio Ferroviário. 

Por outro lado, nesta escrita estou presente com minha autoria e subjetividade, 

e penso que não podem ser separadas do processo criativo desta pesquisa: assumir 

este lugar é assumir de que lugar escrevo e crio, e também admitir que é um olhar 

subjetivo, e não uma verdade unívoca e finalista. É um processo que se dá no tempo, 

não pode ser imediatista, exige reflexão. Me parece que a fotografia artesanal é 

extremamente propícia para este tipo de relação, pela sua natureza temporal, lenta, 

sujeita ao erro e ao acaso, reflexiva, onde importa não apenas o resultado, mas o 

processo vivido.  

Kwon mostra como à crítica inicial do confinamento cultural nas instituições da 

arte, sucederam-se práticas que buscam um engajamento com o mundo externo e 

cotidiano e envolvem outros grupos sociais. Este tipo de prática tem sido objeto de 

estudos críticos principalmente no que diz respeito a questões éticas e metodológicas 

com que lida o artista na relação triangulada com as instituições da arte e o grupo 

envolvido. É um campo teórico controverso e aberto que inclui desde a rigorosa crítica 

de Hal Foster aos pressupostos autoritários, etnocêntricos, idealistas e reducionistas 

implicitamente contidos nas metodologias abordadas por artistas lidando com 

questões de alteridade, até o debate acirrado entre os pesquisadores Grant Kester e 

Claire Bishop sobre o que deve prevalecer - critérios éticos ou estéticos – como 

parâmetro de análise de projetos artísticos quando envolvem colaboração ou 

participação.  
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Três teóricos importantes tem ganhado destaque no debate sobre a dimensão 

participativa, colaborativa, relacional, de práticas artísticas recentes: Nicholas 

Bourriaud, Claire Bishop e Grant Kester. Os dois últimos têm críticas comuns em 

relação ao primeiro, que alcançou grande reconhecimento como uma espécie de guru 

da estética relacional83, e tem algumas concordâncias entre si, como a necessidade 

de buscar critérios e parâmetros para o estudo crítico das práticas que envolvem 

participação ou colaboração na arte contemporânea, mas se confrontam diretamente 

com réplicas e tréplicas que geram importantes reflexões, originadas de profundas 

divergências de princípios, o que é um indicador do quão controversas e sutis são as 

questões éticas envolvidas nesta arena de debates.  

Um dos núcleos do confronto entre ambos é que Bishop promove positivamente 

práticas artísticas como as de Santiago Sierra, Francis Alÿs e Superflex que, através 

da desestabilização das normas, colocariam em evidência desigualdades e conflitos 

sociais. Tomemos por exemplo, o caso do primeiro artista, que é o mais drástico:  

Sierra é o tipo de artista que se ama ou deixa, gerando repúdio ou entusiasmo com 

projetos polêmicos que tornam visíveis as invisíveis relações de poder a que estão 

sujeitos imigrantes e trabalhadores humildes, e seu procedimento consiste em recrutar 

trabalhadores a preços "módicos" para tarefas absolutamente inúteis do ponto de vista 

capitalista como se masturbar, ter os cabelos tingidos, ter as costas tatuadas numa 

linha contínua atravessando vários corpos.  

Kester critica este tipo de projeto, que para ele faria uso do espetáculo e do 

recurso de chocar os espectadores, mas com seus resultados restritos ao mundo da 

arte, o processo não revertendo de modo direto a favor dos participantes. Em seu 

lugar promove projetos como Park Fiction, Project Row Houses, ou Ala Plastica, que 

se dão através de uma imersão nas comunidades propiciando relações dialógicas e 

resultando em transformações que mesmo pequenas, são significativas naquele lugar.  

Bishop critica o imperativo ético de Kester por que reduziria o valor da arte 

participativa a intenções beneméritas, a um certo voluntarismo, remetendo ao ideal 

                                                           

83 Eles consideram que os artistas utilizados por Bourriaud, como exemplo emblemático de arte relacional suscitam 
momentos de sociabilidade, mas suas propostas não envolvem de modo mais profundo a busca por efetivas 
transformações sociais, e tomados como novidade, obscurecem uma tradição anterior de arte ativista participativa. 
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cristão de auto sacrifício. Para ela é prejudicial que o debate fique muito polarizado 

entre os "descrentes (estetas que rejeitam essas obras, por considerá-las marginais, 

desencaminhadas e carentes de qualquer tipo de interesse artístico) e os crentes 

(ativistas que rejeitam as questões estéticas, por considerá-las sinônimos de 

hierarquia cultural e de mercado)" (BISHOP, 2008, p.147). As práticas destes últimos 

às vezes não se distanciam muito de projetos de inclusão social, e para ela o critério 

estético é importante e não pode ser substituído totalmente pelo ético, sob pena de 

assumir o mesmo lugar de governos para os quais mais importa o efeito social que 

qualidade artística.  

O que incomoda bastante Bishop é que o julgamento aconteça com base 

unicamente nos processos em detrimento dos resultados, tendo como critério 

primordial se são ou não bons ou maus modelos de colaboração – se são executores 

ou co-criadores, por exemplo. Outra questão importante é a repulsa à autoria: 

"acusações de superioridade e egocentrismo são dirigidas a artistas que, trabalhando 

com participantes para concretizar um projeto, não permitem que tal projeto surja por 

meio da colaboração consensual"(ibidem, p.148). 

Kester e Bishop tomam como exemplos bem sucedidos casos muito distintos 

mas não excludentes entre si de arte envolvendo participação: a maioria dos projetos, 

entretanto, fica numa região intermediária entre esses extremos, como penso que seja 

o meu caso nas Mulockianas.  

Penso que o projeto proposto ao Acervo fica num meio termo entre os extremos 

representados por Bishop, Kester e Bourriaud, para os quais, de modo geral, a ênfase 

maior está mais nos processos e resultados sociais dos projetos do que no seu apelo 

visual e estético. No meu projeto há um lugar central aqui para a vivência, mas 

também para a produção criativa do fotográfico, e isso é importante por que estamos 

interagindo em especial com o universo de relações humanas propiciadas por um 

espaço de cultura que também é um acervo de arte, de modo que a materialidade do 

objeto de arte também é importante, e não apenas as relações intersubjetivas.  

Tem mais uma ou duas coisas importantes a dizer nesta parte. A primeira é que 

depois da captura das Mulockianas no forte, ofereci duas oficinas de fotografia pinhole 

no Acervo da Laje como parte do Pinhole Day, um evento mundial de fotografia 

pinhole. Em 2014 foi uma oficina de fotografia na lata, pois, eu estava com bastante 
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material – papéis, químicos, então pude realizar este sonho de fazer Salvador voltar 

a participar deste evento. É muito desproporcional a relação de eventos do Pinhole 

Day organizados no sul-sudeste do país e no Norte Nordeste, e a Bahia não 

participava desde 2006. Uma das imagens é muito especial: uma dupla exposição -  

parte da imagem capturada em Plataforma e parte no Forte de São Marcelo.  

 

 

 
Fig.148 - Pinhole Day no Acervo da Laje, Salvador, 2015 

Dupla exposição: vista de Plataforma e vista a partir do Forte de São Marcelo. 
Resultados de oficina de fotografia na lata. Fonte: Dossiê da artista/Acervo da Laje 

 

O comentário de José Eduardo Ferreira Santos, quando a imagem foi publicada 

nas redes sociais: "A cidade é uma só cidade. Linda foto. Plena de significados!" e 

continua "Esta foto encurta distâncias, faz pontes. Une o que o poder separou. A arte 

une." 

Em 2015 eu recebi um convite da curadora, pesquisadora e professora Fernanda 

Albuquerque para participar com imagens fotográficas da publicação comemorativa 

dos 10 anos da EMBARQ Brasil, uma organização sem fins lucrativos que pesquisa 

soluções sustentáveis para a mobilidade urbana em cidades brasileiras. Para cada 

uma dentre dez cidades haveria um fotógrafo contribuindo com imagens sobre algo 

de particular da cidade, sobre seus fluxos, como é vivida e ocupada com o foco central 

da mobilidade urbana. Propus à curadora do livro fotografar a travessia marítima 

Ribeira-Plataforma, conectando o Subúrbio à orla da Península de Itapagipe, com 

câmeras pinhole utilizando filmes coloridos 36 mm. Mostrei os resultados para José 

Eduardo, ele gostou, e então propus uma oficina de pinlux – fotografia pinhole em 

caixinhas de fósforos e filmes coloridos 36 mm. Produzi a oficina com uma parte do 
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cachê recebido da EMBARQ Brasil. Foram dias maravilhosos – o primeiro encontro 

para fazer as câmeras, o segundo a saída fotográfica, com resultados belíssimos, o 

terceiro com a devolutória das imagens. 

 

 

 
Fig.149 - Pinhole Day no Acervo da Laje, Salvador, 2015 

Fonte: Dossiê da artista/Acervo da Laje 

 

São oficinas, a rigor nada teriam a ver com a criação artística, mas não vejo as 

coisas assim desconectadas. E há algo que vai se fortalecendo, há os vínculos, e a 

sensação de que a arte une sim o que o poder separou, como diz José Eduardo, e 

também opera através de conexões profundas e inesperadas, que unem pessoas, 

espaços e tempos distantes, conexões das quais às vezes só nos damos conta 

bastante tempo depois.  

Acontece que me sinto muito feliz quando vou ao Acervo da Laje, e aos poucos 

fui entendendo que é porque acabo lidando com um universo que tem muitas 

semelhanças com o da minha infância. Há o trem, eu viajava muito de trem na Itália, 

tanto em viagens interurbanas (inclusive noturnas), como na linha metroviária de 

Napoli, que é parcialmente de superfície, e no verão minha mãe nos levava à praia de 

trem. Viajar de trem é uma coisa que jamais deixará de me afetar profundamente. 

Há a referência das fábricas, fortíssima, e na seção Rosa e Alice (CHECK IN), 

mencionei a ItalSider, um enorme complexo industrial, que dominava a paisagem 

natural, social e política do bairro de Napoli onde vivi a infância com minha família na 
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década de 1970, Bagnoli: a presença assustadora da indústria à beira mar, o mar, o 

trem e a sede da OTAN. Quando vejo as belíssimas e misteriosas ruínas da fábrica 

São Braz em Plataforma, à beira mar, fico paralisada e sem fôlego. É difícil explicar 

como me sinto. É como um portal: como o destino pode nos conduzir ao lugar da 

infância do outro lado do Atlântico, confrontando as ruínas daqui com aquelas que 

jamais vi lá? 

A Ilva/Italsider também se tornou uma ruína - essa siderúrgica que atravessou 

quase um século a história de Napoli e se tornou uma força viva na memória e no 

imaginário da cidade pelo confronto entre a tentativa de impor a cultura industrial 

fordista à pulsação orgânica popular dos modos de vida napolitanos. A visão da fábrica 

enorme à beira mar era monstruosa, horrenda: fazia cair por terra qualquer ilusão 

sobre as relações com o território – pois era algo de uma dimensão dantesca, a 

imagem em si mesma da atitude predatória, destrutiva, maligna e violenta em relação 

à natureza e às pessoas. Não só em relação à natureza, inclusive, porque a Eternit 

fazia parte do complexo e houve mortes por causa do amianto, 466 mortes.  

Não vi esse arruinamento acontecer, mas fui acompanhando de longe e de vez 

em quando, junto com as propostas de requalificação que se arrastam desde 1992 

em meio a diversos conflitos de interesses políticos, projetos dentre os quais, o da 

Cittá della Scienza (Cidade da Ciência), interrompido por um incêndio criminoso em 

2013. E o que é Bagnoli agora? Pulsando entre o passado e um presente que 

desconheço, parece projetar-se para o futuro numa espécie de sonho de redenção 

pós-industrial: para mim Bagnoli é uma incógnita que me confronta através do mar. 

Daqui vejo os meninos que mergulham e brincam no mar suburbano, o trem, a fábrica 

arruinada, o tempo lento das barcas e trens em Plataforma.  
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Fig.150 - Bagnoli, Napoli, Italia. s.d. 

Fonte: L'educazione sostenibile Disponível em: 
www.educazionesostenibile.it/portale/sostenibilita/politiche-dellambiente/1564-emettere-fumo-e-

polveri-e-reato-parola-di-luigi-einaudi.html 
 

O GRANDE MAR 

 

It might be easier 
To fail with land in sight, 

Than gain my blue peninsula 
 To perish of delight. 

Emily Dickinson (1830–86).  CXXXII 
Complete Poems.  Part One: Life.1924. 

 
"A vida é pra fora, A vida é pra dentro, e o fundo... é doce!" 

Edu Oliveira, dançarino e performer baiano, 2014. 

 

Produzir a série das Mulockianas transformando a arquitetura urbana militar 

panóptica em artefato fotográfico tem um sentido político de apropriação da cidade e 

apropriação da imagem da cidade quando se compartilham vivência, imagem e 

espaço. Realizar grandes fotografias de modo participativo, memória mosaica, 

caleidoscópica de tempos e olhares distintos sobre a cidade, tem esse sentido forte 

http://www.educazionesostenibile.it/portale/sostenibilita/politiche-dellambiente/1564-emettere-fumo-e-polveri-e-reato-parola-di-luigi-einaudi.html
http://www.educazionesostenibile.it/portale/sostenibilita/politiche-dellambiente/1564-emettere-fumo-e-polveri-e-reato-parola-di-luigi-einaudi.html
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pra mim. Inspirando-me em Edu O., este tipo de projeto na minha produção é minha 

vida pra fora... 

... mas então no processo das Mulockianas aconteceu algo inesperado, um 

desdobramento que é a vida pra dentro. Ficando muitos dias numa câmara escura 

que é um forte à beira mar, desloquei o olhar um pouco abaixo do meu objetivo 

primeiro, que era o skyline da cidade, e passei a entrar em sintonia com o vai e vem 

dos barcos, o pra fora e pra dentro das águas da Baia de Todos os Santos, o fluxo 

das marés... Descobri que na maré baixa havia uma prainha bem abaixo da janela e 

comecei a acompanhar esse fluxo das marés. Mudei a posição do furo da janela. 

Agora não havia mais a cidade: era só o mar, o píer e uma estreita faixa de areia 

apenas visível na maré baixa. Mar fora, mar dentro.  

Em meio a isso tudo houve dias de forte ressaca e ir ao Forte tornou-se inviável. 

Quando voltamos, o mar tinha arrancado a estrutura de marcenaria que garantia a 

vedação da janela e o obturador. Eu estava desolada e receosa de que fosse obrigada 

a interromper o trabalho e então Thayane me disse: "Não fique triste, Iemanjá queria 

fazer pinhole no mar..." A vedação foi refeita, os trabalhos continuaram.  

E tudo acontecia ao som do mar, batendo forte, horas e horas a fio. Chegar de 

barco, voltar de barco... Às vezes, quando o mar estava mais mexido eu voltava para 

casa mas ainda sentia meu corpo balançando no ritmo do barco. Ficava tonta. 

passava às vezes alguns dias assim, quase à deriva.  

Então em casa, numa dessas ressacas, o corpo ainda tomado pela experiência, 

me lembrei de um livro, um presente de aniversário. Procurei na minha pequena 

biblioteca pessoal e lá estava ele, entre alguns livros de infância e juventude: Contos 

de Dostoievski. Na contra-capa, em azul a dedicatória escrita em 1986 por meu 

falecido pai, Fernando Bunchaft, físico, professor e comunista. Meu pai era russo, 

judeu e parte de sua família foi morta no holocausto, e ele tinha marcas destes eventos 

terríveis, ao ter vivenciado a profunda depressão da minha avó quando descobriu 

todas essas perdas, depressão, que, conforme ele mesmo me contou pouco antes de 

falecer, a conduziu provavelmente à morte. 

Tento lembrar o que foi 1986, o que pode ter feito meu pai escrever algo tão 

bonito pra mim ... quem eu era? Eu tinha 19 anos, estudava física, fazia um curso de 

literatura americana com o maravilhoso prof. James, na Acbeu... não lembro de tudo, 
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mas de algumas coisas, como do meu encanto pelas poesias de Robert Frost, pela 

figura pioneira de Emily Dickinson e pela impressão que me causou um conto de 

Nathaniel Hawthorne, Rappacini´s Daughter. Acho que eu também estava lendo As 

Ondas, de Virginia Woolf e falava com muito entusiasmo dela, de Clarice Lispector e 

de Emily Dickinson. 

Jamais convenceria meu pai a lê-las, mas lembro que ele me ouvia com uma 

paciência imensa e sorria.  Eu tinha muitas dúvidas sobre prosseguir o curso de física 

porque gostava muito mais de ler romances do que de fazer contas, mas acho que 

era boa nisso e até me divertia  – fazer contas e abstrações. O que mais eu fazia... ia 

muito à praia no Jardim de Alá. Eu queria ficar bronzeada, mas ficava queimada 

demais. Tinha um biquíni verde fosforescente, mas não era asa delta, eu jamais 

usaria. Eu andava de bicicleta. Catei conchas o verão inteiro e incrustei num copo 

coberto de durepox para dar ao meu primeiro namorado. Eu tinha cabelos longos e 

descolorava os pelos das pernas com água oxigenada. Usava um perfume da 

Boticário chamado Zíngara. Em italiano zíngara significa cigana, e eu me vestia com 

roupas  meio ''hippies'' e sandálias artesanais de couro do Pelourinho, mas tinha a 

mochila original da Company, comprada com dinheiro de aulas particulares de 

matemática que dava desde os quinze anos. Nas férias de verão juntei dinheiro para 

voar de asa delta no Rio de Janeiro, escondido dos meus pais, e eles ficaram furiosos, 

jamais teriam permitido. Meu irmão torceu o pé e ao chegar em casa, descobrimos 

que minha irmã havia contado tudo: foi uma grande confusão, até aquele tempo, a 

maior transgressão que eu havia ousado. Eu dava aulas particulares de matemática 

porque gostava de ir ao cinema todos os fins de semana, sexta, sábado, domingo às 

vezes dois, três filmes no mesmo dia. Lia o caderno B do Jornal do Brasil e a Folha 

Ilustrada e recortava tudo que achava bonito, as poesias de Ana Cristina Cesar...  as 

fotos de divulgação dos filmes...Estava começando um namoro sério. Estava 

descobrindo o neorrealismo italiano. Li Morte em Veneza por que Woody Allen 

mencionou num filme. Adorei.  Enfim, eu era mais ou menos assim aos 19 anos. 
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Fig.151 - Livro com dedicatória. 1986. 

Fonte: Dossiê a artista. 

 

Foi assim que, junto com a série das Mulockianas, também vieram os primeiros 

trabalhos da série inédita O Grande Mar. A primeira parte da produção foi a captura 

em negativos em papel. Não havia mais tempo hábil para permanecer no forte, e por 

isso há poucas imagens, muito poucas. Assim pensei pela primeira vez na 

possibilidade de fazer cópias de contato, muitas, e montar um painel. Depois o azul 

do mar me impulsionou a experimentar a Cianotipia, um projeto que estava 

engavetado há algum tempo. A ideia é fazer um grande painel. Esta parte ainda está 

em processo, mas os dípticos expostos no Circuito das Artes de 2015, foram muito 

comentados e foram vendidos na noite de abertura. Como é tão sedutor o azul da 

cianotipia! 
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Fig.152 - Rosa Bunchaft, O Grande Mar. Série das Mulockianas. Salvador, 2014-2015 

Fotografia não argêntica. Cópias cianotípicas de contato sobre algodão a partir de negativos 
argênticos  . Díptico.  24X30,5cm cada. GaleriaAcbeu. Circuito das Artes 2015 Registro: Andressa 

Cunha Rosa (esq.) e Isolda Libório (dir.). Acervo particular. 

 

O processo não foi simples. Vimos que a Cianotipia é um processo fotográfico 

histórico de impressão por contato sem câmera utilizando diretamente a luz do sol e 

foi experimentado por pioneiros da fotografia como meio de reprodutibilidade técnica 

de desenhos, gravuras e documentos pré-existentes ou como impressão 

fotogramática de objetos naturais. Embora seja um processo bastante revisitado, 

tecnicamente foi um desafio produzi-las e envolveu toda uma pesquisa prática com 

testes de tempos mais longos e a busca da química para intensificar a emulsão 

tradicional. Isso por que comumente usa-se como matriz transparências ou objetos 

translúcidos como folhas e flores naturais, ou rendas, etc... mas o papel fotográfico 

tem sua própria espessura e opacidade, prolongando muito os tempos necessários 

de exposição. Escolhi também usar como suporte tecido de algodão, pois, posso 

assim ter outras opções de montagem, costuras, um objeto livro, ou de prender as 

peças ao teto por fios de náilon explorando a própria translucidez e movimento do 

tecido e se possível, a luz do espaço expositivo. Para mim que tenho lidado com 

montagens complexas de originais em papel únicos, esta leveza é um sonho em azul 

e é fiel ao processo, que se faz à luz natural.  

O que é o grande mar não saberia nesse momento... Talvez esteja bem no meio 

dele, então agora eu diria que é a Vida mesmo, para fora e pra dentro de acordo com 

Edu O., é a Arte, é o Amar, é estar com o outro e estar inteira, é enfrentar o azul dos 

abismos, dos medos de naufragar e da solidão...  
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RECEPÇÃO/CHECK OUT 

 

 

 

Fig.153 - Rosa Bunchaft - Processos fotográficos. Forte de São Marcelo, Salvador, 2014. 
Registro Felix Caetanno. 

 

Penso que dificilmente uma pesquisa de mestrado teórico-prática experimental 

em artes visuais poderia comportar uma abordagem teórica mais sistemática, rigorosa 

e ampla da câmara escura a ponto de esgotar as inúmeras questões em aberto de um 

modo direto ou exaustivo. As questões em aberto serão retomadas aos poucos em 

estudos futuros, este é meu desejo, e foram bastante úteis para instigar o processo 

criativo, mas o tema da câmara escura foi propositalmente tratado teoricamente de 

modo parcial, lacunar, fragmentário,vez que, na minha abordagem estou muito mais 

interessada em como pode ser atualizado no campo da experimentação prática, 

através de procedimentos artísticos contemporâneos.   

Estou mais interessada nas conexões do que nas especificidades que 

diferenciariam práticas fotográficas consideradas anacrônicas em relação a outras 

práticas contemporâneas como, por exemplo, as que lidam com a imagem digital. O 
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que neste momento posso dizer a respeito é que o desafio da metalinguagem, do 

confronto corpo - câmera, da experimentação com as técnicas, sejam elas precárias 

ou de última geração, só resiste ao tempo, se estiver engajada num pensamento 

poético, mesmo porque há artistas que trabalham de modo tão híbrido que acabam 

por fazer pensar que às vezes mais importante do que o "como", pode ser o "por quê".  

Por que então fazer pesquisar a câmara escura  um século e meio depois do 

nascimento da fotografia, depois da incrível evolução técnica que esta atingiu e das 

duas grandes revoluções que produziu: o cinema e a imagem digital?  

Nesta dissertação descrevi os projetos artísticos imersivos e fotográficos em 

câmara escura arquitetônica que resultaram da pesquisa teórico-prática desenvolvida 

no Brasil como estudante do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da 

Universidade Federal da Bahia e que, desde o prêmio aquisição  no 13° Salão 

Nacional de Itajaí (Santa Catarina, 2013) e a circulação em capitais brasileiras pelo 

Circuito das Artes Triangulações, vem ganhando difusão mais ampla. 

Nos últimos anos tenho buscado antigas e novas outras formas de vivenciar e 

interferir nas projeções efêmeras internas da câmara escura, lugar de um processo 

imersivo propositalmente dilatado no tempo, associando-a, por elos experimentais e 

inovadores, à criação de fotografia artesanal de grande formato, e em especial, 

fotogramas e panoramas fotográficos.  

Na minha abordagem o dispositivo fotográfico de captura passa a ser lugar de 

uma situação imersiva  de contexto específico onde à arqueologia das mídias e à 

fotografia artesanal e experimental articulam-se ideias, procedimentos e práticas da 

arte contemporânea.  

Á parte toda a dimensão contemplativa e experimental da experiência efêmera, 

o processo de captura e revelação de fotografia de grande formato envolve a 

dimensão mais onerosa, artesanal e árdua do projeto. Assim, me demanda de certo 

modo sempre essa reflexão contínua, como artista, sobre os porquês de um processo 

fotográfico assim complexo numa época em que tudo parece rápido, fácil, excessivo, 

numa linguagem desenvolvendo-se tecnologicamente com velocidades e facilidades 

inalcançáveis. Essa questão, assim como outras desdobradas dessa pesquisa, não 

tem resposta fácil, imediata ou única. Respostas temporárias - a mim mesma e a 
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interlocutores reais e imaginários - foram surgindo e modificando-se ao longo do 

processo criativo e dos resultados que apresentei nesta dissertação. 

Como artista, a construção do pensamento reflexivo não acontece 

necessariamente subordinada a uma pesquisa teórica sistemática num dado campo 

teórico. Partindo da minha  prática experimental com câmara escura, busco ciclos de 

distância reflexiva para pensar de modo mais conceitual possibilidades e limites em 

conexão com práticas e ideias artísticas contemporâneas.  

Ao longo dessa pesquisa percebi que não me sentiria contemplada por narrativas 

lineares e teleológicas em que a  câmara escura é tida como câmera fotográfica avant-

la-léttre, numa progressão supostamente contínua de desenvolvimentos tecnológicos. 

Para escapar de abordagens reducionistas, evolucionistas, tecnologicamente 

deterministas, fui buscando ideias e campos teóricos onde me pudesse sentir-me 

acolhida no meu insight inicial: o de que uma prática anacrônica pode ser  atualizada 

por conceitos e procedimentos artísticos da arte contemporânea (é deste campo que 

vem minha formação) e revelar-se, surpreendentemente, tão rica de possibilidades 

quanto as práticas fotográficas convencionais.  

Construindo um exercício especulativo posso a partir de agora dialogar com os 

estudos teóricos colocando certos questionamentos pelas margens, ainda de modo 

fragmentário, como esboço de posturas e abordagens para futuras pesquisas. O que 

me parece mais fundamental neste momento diz respeito às possibilidades imersivas 

da câmara escura: 

É possível pela arqueologia das mídias imersivas, experimentar novas formas 

de pensar, sentir, criar e compartilhar a imagem?  

Pela imagem estereoscópica do século XIX, parece bastante claro que sim. A 

estereoscopia vem ocupando um lugar privilegiado nos estudos sobre a visualidade 

inclusive por sua importância em relação a recentes tecnologias de visualização de 

imagens em três dimensões, ambientes imersivos interativos e o futuro do cinema. 

Entretanto, o que defendo aqui como reflexão que deriva dos meus projetos artísticos 

é que a câmara escura arquitetônica  é um dispositivo imersivo da arqueologia da 

imagem pré-fotográfica com características latentes  ainda inexploradas e vale a pena 

revisitá-lo na contemporaneidade.  



333 

 

De que forma tenho explorado a câmara escura? Vimos que como meio de 

produção de imagens, a câmara escura arquitetônica  pode ser  experimentada de 

forma fotográfica e não fotográfica (neste segundo caso apenas considerando a 

temporalidade efêmera das projeções, como cinema sem filme). Em muitos momentos 

o foco do meu projeto sem dúvida tem sido e ainda será a experimentação fotográfica.  

O que é relevante nessa produção fotográfica? A prática fotográfica é artesanal, 

uma técnica fotográfica pinhole (sem lentes), mas penso que os aspectos  mais 

inovativos e artisticamente disruptivos dos projetos por mim desenvolvidos dizem 

respeito ao fato de que além disso é de grande formato: sozinha ou acompanhada, 

me permite habitar imagens. Se lembrarmos que a fotografia como a conhecemos foi 

explorada majoritariamente no pequeno formato não é difícil entender como as 

grandes dimensões me desafiam, demandam e encantam pela natureza inventiva,  

até por que o grande formato,  subvertendo a relação homem-máquina a partir da 

imersão corporal, permite que a imagem seja construída como obra-dispositivo de 

experiência fotográfica imersiva que acolhe tanto a dimensão da subjetividade e 

intimidade quanto a da partilha, colaboração, participação. 

Pelas características da prática artística desenvolvida no meu projeto considero 

que, mais interessante que a análise das imagens, é propor o conceito de câmara 

escura como obra-dispositivo permitindo entender a câmara escura em processo, obra 

aberta e viva, em fluxo, arquitetura-cidade-cinema-fotografia, uma abordagem que 

alarga as análises para além das questões técnicas-tecnológicas.  

A busca da teorização do dispositivo tem recebido múltiplos olhares como os de 

Baudry e Foucault, Deleuze e Agamben (esses dois partindo de Foucault); Anne Marie 

Duguet, Flusser (este pelo conceito de aparato e aparelho). Essa busca integra 

questões éticas, políticas, estéticas, epistemológicas, relações de forças entre 

diversos elementos, saberes, conteúdos, discursos, e inclusive envolve o observador 

e a forma como seu modelo perceptivo é demandado (Parente, 2012). A análise das 

teorias do dispositivo de cada um destes autores, de como eles constroem o conceito, 

das aproximações, afastamentos, interlocuções entre si, excede o objeto deste texto, 

mas é importante sinalizar que, voltadas inicialmente para a compreensão da teoria 

do cinema, se propagaram para outros campos de estudo como o das artes visuais 

(fotografia, cinema e vídeo), ou da artemídia(media art) permitindo pensar na 
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produção de uma experiência ao longo da interação do observador com o dispositivo, 

bem como em ideias como imersividade, processualidade, performatividade, 

temporalidade, participação (Carvalho, 2006).  

O que acontece quando a fotografia germina no lugar de uma experiência que é 

imersiva e de contexto específico? A imersão no próprio dispositivo de captura, 

habitando a imagem na câmara escura, é uma experiência extraordinária e complexa 

numa obra-dispositivo envolvendo corpo, espaço e tempo. Para que dela emirjam 

fotografias, é preciso esperar num estado de contemplação concentrada, mas 

paciente e calma, para perceber uma infinidade de conexões sutis, deslocadas, 

estabelecer uma aliança com o concreto e o intangível.  

Neste processo em que a captura fotográfica engaja o visitante, ele se vê 

envolvido na descoberta de que a câmara escura arquitetônica também é cinema vivo, 

e que uma  fotografia é tão somente uma superfície sensível que foi atravessada por 

uma projeção efêmera, o extra-campo sendo toda a projeção para fora das margens 

do suporte fotossensível,  as outras superfícies do ambiente.  Pelas projeções internas 

numa ambiência arquitetônica e pela experiência sonora, compreende-se numa 

primeira aproximação que a experiência na câmara escura é de natureza imersiva,  

mas o que significa isso um pouco mais profundamente? Considerando a temática 

mais ampla da imersividade de instalações, dispositivos,como por exemplo, da 

fotografia estereoscópica, que pressupostos e implicações vem de tratar a câmara 

escura arquitetônica como um dispositivo imersivo?  

É preciso pontuar que a ideia de imersão envolve uma certa controvérsia. Para 

o proeminente teórico e historiador da arte virtual e arte-mídia Oliver Grau,  ela está 

ligada a uma genealogia da  busca de ilusão que se expressa desde os antigos 

afrescos das vilas romanas tentando integrar imagem e observador.   

 

A despeito de ser um processo intelectualmente estimulante, a 
imersão, no presente como no passado, é em muitos casos, 
mentalmente absorvente no desenrolar de um processo, de uma 
mudança, de uma passagem de um estado mental para outro. Ela é 
sempre caracterizada pela diminuição da distância crítica do que é 
exibido e o crescente envolvimento emocional com aquilo que está 
acontecendo (GRAU, 2007, p. 30). 
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Embora a definição de Grau se refira a ambigüidades (distância crítica e 

envolvimento num processo), alguns autores defendem a necessidade do 

alargamento dos limites dos conceitos de imersão baseados  no desejo de ilusão e 

reprodução mimética do real para contemplar outras situações mais complexas 

envolvendo a coexistência de dicotomias como real e ilusão, material e imaterial, 

natureza e artifício, exterior e interior, passado e presente. Nisto temos um elemento 

da experiência imersiva da estereoscopia que a aproxima daquela na câmara escura: 

a câmara escura arquitetônica amplia o conceito de imersão para contemplar esse 

estranhamento/envolvimento no  processo mágico do dispositivo e perceber seu 

funcionamento e seus limites84.  

Ao explorar  a visão binocular, a imagem estereoscópica gera no espectador a 

sensação subjetiva de um mundo em profundidade de um modo muito distinto das 

estratégias convencionais perspectivistas da pintura ou da fotografia. A imagem 

tridimensional que se forma no cérebro do espectador é uma imagem de síntese das 

duas imagens recebidas pelos olhos (uma ligeiramente deslocada em relação à outra), 

que não coincide com nenhuma delas. Que outras formas há de gerar profundidades 

e espacialidades na fotografia? Que outras metáforas de espaço-tempo são possíveis 

na fotografia explorando outros dispositivos pela arqueologia das mídias?  

Os meus projetos experimentais desenvolvidos em Itajaí e em Salvador,   

resultaram na criação de dois panoramas fotográficos que são fotografias sem lentes 

de grande formato produzidas numa câmara escura arquitetônica e explorando uma 

configuração especial, de forma tal, que a fragmentação e sobreposição espacial 

resultam de uma experiência imersiva, processual e participativa, coletiva, uma 

imagem tramada, partilhada, coletiva, tessitura de olhares a partir da percepção, 

pensamento e envolvimento de todo um conjunto de autores, esgarçando a ideia de 

moldura e enquadramento e também a dimensão documental, temporal e autoral 

convencional da fotografia. A ideia mesma de panorama é ampliada por uma trama 

de olhares construída processualmente, temporalmente, a partir de um conjunto de 

pessoas comprometidas na captura de uma imagem significativa da própria cidade.  

                                                           

84 Em relação à câmara escura, basta lembrar que há a inversão da imagem na direção vertical e horizontal, e que 
embora a primeira seja a mais evidente, a inversão horizontal também causa estranhamento quando ocorre 
movimento de objetos, pelo fato de que o som, ao contrário da imagem, não sofre essa inversão. 
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Retomemos a questão inicial. Por que pesquisar a câmara escura  um século e 

meio depois do nascimento da fotografia, depois da incrível evolução técnica que esta 

atingiu e das duas grandes revoluções que produziu: o cinema e a imagem digital?  

Uma prática fotográfica anacrônica não é necessariamente ultrapassada 

simplesmente por não ser industrial, e a fotografia é um campo de produção sempre 

vivo e aberto à pesquisa e descobertas de padrões distintos dos estabelecidos pela 

indústria fotográfica.  

A câmara escura arquitetônica, um dispositivo imersivo da arqueologia da 

imagem pré-fotográfica, paradoxalmente, pode ser reconfigurado na 

contemporaneidade e experimentado de modo inovativo também como dispositivo 

capaz de produzir imagens fotográficas per se.  

Talvez por causa de uma ênfase (às vezes por parte dos próprios artistas que a 

utilizam) voltada para o aspecto excêntrico, e pelo fetiche desta máquina de projeções 

arqueológica, precária, artesanal e mágica na sua natureza efêmera, talvez pelo custo 

e dificuldade do processo envolvido em projetos desta natureza essa não é uma 

investigação usual, nem trivial. 

Para além do encanto de remeter às fotografias antigas e para além da natureza 

lúdica, experimental e artesanal do processo, me interessa a possibilidade de 

potencializar outras formas de pensar a fotografia: uma vez transformado um 

determinado espaço em câmara escura, os procedimentos desenvolvidos na minha 

prática artística permitem incluir o outro na criação, e isso faz toda a diferença. 

Assim,  pela câmara escura arquitetônica, subvertendo a relação homem-

máquina a partir da imersão corporal no próprio dispositivo de produção da imagem,  

a arqueologia da imagem pré-fotográfica se torna uma estratégia de produção poética 

contemporânea que articula técnicas artesanais de fotografia à arqueologia das 

mídias imersivas para experimentar novas formas de pensar, sentir, criar e 

compartilhar a imagem que potencializam a criação fotográfica tanto numa dimensão 

da subjetividade e intimidade, quanto numa dimensão mais abertamente política de 

arte participativa, colaborativa, relacional.  

A capacidade de produzir imagem per se, pôde, assim, ser experimentada como 

vivência processual, participativa, relacional e ao mesmo tempo como uma espécie 
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de cinema que antecede a própria fotografia nas projeções efêmeras, na 

temporalidade, na experiência imersiva, performativa e sonora proporcionada. A 

câmara escura aqui é também o dispositivo da imagem uterina, cinema vivo, lugar, 

ambiência e em especial, lugar de uma experiência do efêmero, da duração, de um 

processo relacional que envolve o tempo, o corpo, o outro e por que não? O desejo e 

o desejo de produção de outras realidades.  
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FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília. Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2006.  

FERREZ, Gilberto (Org.). Bahia: velhas fotografias, 1858/1900. Salvador: [Rio de 
Janeiro: Banco da Bahia Investimentos ; Livraria Kosmos Editora, 1988.  

FOSTER, Hal. Artist as Ethnographer, (O artista como etnógrafo),  em The Return of 
the Real. Cambridge: MIT Press, 1996. Arte & Ensaios, v. 12, p. 136–151, 2005. 
Tradução Alexandre Sá; Revisão Ângela Prada. 



341 

 

FOUCAULT, Michael. El cuerpo utópico. Las El cuerpo utópico. Las heterotopías. 
Buenos Aires: Ed. Nueva Vision, 1966. Esta versão está publicada no jornal 
argentino Página/12, 29-10-2010. Disponível em: 
www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-155867-2010-10-29.html. A tradução do 
Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores - Cepat/ Centro Jesuíta de 
Cidadania e Ação Social – CJ-Cias está disponível em: 
<www.ihu.unisinos.br/noticias/38572-o-corpo-utopico-texto-inedito-de-michel-
foucault>.  

FRANÇA, Vera V.; PRADO, Denise Figueiredo Barros Do. Produções culturais de 
periferia: Legitimidade e tensões. In: XIX ENCONTRO DA COMPÓS - ASS. NAC. 
DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, 2010, Rio de 
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Compós, 2010.  

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL (Org.). Fotografias: Collecção D. Thereza 
Christina Maria. Rio de Janeiro: A Biblioteca, 1987. Disponível em: 
<www.objdigital.bn.br/acervo_digital/div_manuscritos/mss1017638.pdf>.  

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - BRASIL. De volta a luz: um olhar sobre a 
Collecção D. Thereza Christina Maria. Disponível em: 
<http://bndigital.bn.br/projetos/200anos/therezaChristina.html>. Acesso em: 11 jul. 
2015.  

GUNTHERT, André. Les autoportraits d’Hippolyte Bayard. Culture Visuelle - Media 
Social d´enseignement et de recherche. 2013. Disponível em: 
http://culturevisuelle.org/icones/2865 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Ministerio de Educación. CEPA - 
Escuela de Capacitación Docente Centro de Pedagogias de Anticipación. 24 de 
marzo:  

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia - Recursos y orientaciones para la 
enseñanza. Fotografía y memoria. Imágenes para trabajar en clase. Ausencias - 
Fotografías de Gustavo Germano. 2011. Disponível em: 
<www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/cepa/memoria_verdad_justicia.php?men
u_id=20812> 

GLEDHILL, Sabrina. Benjamin R. Mulock, Photographer. Disponível em: 
<http://mulock.blogspot.com.br/>. Acesso em: 11 jul. 2015.  

GLEDHILL, Sabrina; VIGNOLES, John. Mulock, Benjamin Robert. In: HANNAVY, 
JOHN (Org.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. New York: Taylor & 
Francis Group, 2008. p. 958–959.  

GRAU, Oliver. Arte virtual: da ilusão a imersão. São Paulo: Ed. UNESP; Ed. Senac 
Sao Paulo, 2007.  

GRECH, John. About Sharkfeed. Disponível em: 
<http://www2.abc.net.au/sharkfeed/childhood/about01.htm>.  

Acesso em: 11 ago. 2015.  



342 

 

GURAN, Milton. O olhar engajado: inclusão visual e cidadania. Harvard University: 
2007. Disponível em: <www.studium.iar.unicamp.br/27/06.html>. Acesso em: 7 set. 
2015.  

HORISAKI-CHRISTENS, Nina. On the Blurring of Art and Life, or Toward a More 
Human Experience. ART21 Magazine, jun. 2012. Disponível em: 
<http://blog.art21.org/2012/06/11/on-the-blurring-of-art-and-life-or-toward-a-more-
human-experience/#.U72HZPldV0x>. Acesso em: 9 jul. 2014. 

INSTITUTO MOREIRA SALLES. Hercule Florence - Instituto Moreira Salles. 
Institucional. Disponível em: <www.ims.com.br/ims/explore/artista/hercule-florence>. 
Acesso em: 8 fev. 2015. 

INSTITUTO MOREIRA SALLES. Coleção Gilberto Ferrez - Instituto Moreira Salles. 
Disponível em: <http://ims.com.br/ims/explore/artista/gilberto-ferrez>. Acesso em: 11 
jul. 2015.  

JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012.  

JACQUES, Paola Berenstein. O grande jogo do caminhar. Resenhas Online, 
Vitruvius ano 12, n. 141.04, set 2013. Disponível em: 
<www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/12.141/4884>. Acesso em: 17 
maio 2015. 

JESUS, Joaquim. O Lugar do Olhar: A cianotipia no ensino em artes visuais. Porto, 
Portugal: U.Porto editorial, 2011. Disponível em: 
<http://site.ebrary.com/id/10561110>. Acesso em: 22 fev. 2015.  

JÚNIOR, Olival Freire; CARNEIRO, Saulo (Org.). Ciência, filosofia e política: uma 
homenagem a Fernando Bunchaft. Salvador: EDUFBA, 2013. Disponível em: 
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/16795/1/ciencia-filosofia-e-politica.pdf>.  

KAPROW, Allan. Assemblage, Environments & Happenings. New York: Harry N. 
Abrams, 1966.  

KENT, Allen; LANCOUR, Harold. BLUEPRINT. In: Encyclopedia of Library and 
Information Science. New York: CRC PRESS, 1969. v. 2. p. 644. 

KLETT, Mark et al. After the ruins, 1906 and 2006: rephotographing the San 
Francisco earthquake and fire. Berkeley: University of California Press, 2006. 
Disponível em:  

<https://books.google.com.br/books?id=kW5k6gixiR0C&pg=PA4&lpg=PA4&dq=reph
otography+coined+karin+breuer&source=bl&ots=ksHKLRz_-
S&sig=DtMg9Cfe4dymUgwekRnCfGb-APU&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMItPqZ-
JOkxwIVyoeQCh3LSQE2#v=onepage&q&f=true>.  

KLETT, Mark; SOLNIT, Rebecca; WOLFE, Byron. Yosemite in time: ice ages, tree 
clocks, ghost rivers. San Antonio, Tex.: Trinity University Press, 2005.  



343 

 

KLETT, Mark (Org.). Third views, second sights: a rephotographic survey of the 
American West. Santa Fe: Museum of New Mexico Press in association with the 
Center for American Places, 2004. Disponível em: 
www.thirdview.org/3v/postcards/index.html.  

KOSSOY, Boris. Hercules Florence: 1933, a Descoberta Isolada da Fotografia no 
Brasil. 1a ed. São Paulo: Duas Cidades, 1980. 

KOSSOY, Boris. Hercules Florence, da imagem pictórica à imagem técnica: os anos 
decisivos. In: VII COLÓQUIO BRASIL-FRANÇA DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 
2006, Grenoble, França. Anais. Grenoble, França: Intercom (Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação)e SFSIC (Soc. Française des Sciences 
de l’Information et de la Communication), 2006. Disponível em: 
www.portcom.intercom.org.br/pdfs/89815564151210129603608231621961927722.p
df 

KUBICKI, Kathy. Reinventing History: Warren Neidich, Photography, Re-enactment, 
and Contemporary Event Culture. Visual Resources, v. 26, n. 2, jun. 2010. 
Disponível em: <www.warrenneidich.com/reinventing-history-warren-neidich-
photography-re-enactment-and-contemporary-event-culture/>. Acesso em: 11 ago. 
2015. 

KWON, Miwon. Um lugar após o outro: anotações sobre site-specificity. Revista Arte 
& Ensaios, n. 17, p. 167–187, 2008[1997]. Disponível em: 
<https://vmutante.files.wordpress.com/2014/08/7-kwon-miwon-um-lugar-apc3b3s-o-
outro-em-portugues-artigo-imprimir.pdf>. 

LAGNADO, Lisette. Arte e universidade: uma relação conflituosa? Revista Trópico, 
2004. Disponível em: <www.revistatropico.com.br/tropico-
www2/printablenot2543.htm>. Acesso em: 27 jul. 2014. 

LANCRI, Jean. Modestas proposições sobre as condições de uma pesquisa 
em  artes plásticas na Universidade. In: BRITES, BLANCA (Org.). O Meio  como 
Ponto Zero: Metodologia da Pesquisa em Artes Plásticas. Coleção  Visualidades. 
Porto Alegre, RS: Editora da Universidade/UFRGS, 2002. 

LARENKOV, Ergey. Связь времен / Link to the Past. Disponível em: <http://sergey-
larenkov.livejournal.com/>. Acesso em: 14 ago. 2015.  

LEIVA, Jorge. Libro de Las Miradas. La Niña pueblo rural. Buenos Aires: Ediciones 
DLT, 2010.  

LEMOS, André. JOSGRILBERG, Fábio. Comunicação e Mobilidade – Aspectos 
Socioculturais das Tecnologias Móveis no Brasil. Salvador: Edufba, 2009. Disponível 
em: http://poscom.ufba.br/arquivos/livro_Comunicacao_Mobilidade_AndreLemos.pdf. 
Acesso em 20/10/2015 

 LIMA, Heloisa Espada Rodrigues. Fotoformas: a máquina lúdica de Geraldo de 
Barros. 2006. Dissertação de Mestrado em Artes Plásticas – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  



344 

 

MANDIBERG, Michael. AfterSherrieLevine.com. [2001-]. Disponível em: 
<http://aftersherrielevine.com/index.html>. Acesso em: 15 ago. 2015.  

MARREIRO, Flávia. Chacina Cabula: As mães do Cabula, na Bahia: à procura de 
resposta por seus mortos | Brasil | EL PAÍS Brasil. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/05/politica/1430854639_508994.html>. 
Acesso em: 17 ago. 2015.  

MARREIRO, Flávia. Chacina do Cabula: Sentença-relâmpago na Bahia absolve 
policiais por mortes do Cabula | Brasil | EL PAÍS Brasil. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/25/politica/1437834347_077854.html>. 
Acesso em: 17 ago. 2015.  

MARTINEZ, Ricard; MCLEOD, Gary. RePhotography: A Survey of Projects 
Rethinking Photographs. Disponível em: <http://rephotography.ning.com/>. Acesso 
em: 13 ago. 2015.  

MAUAD, Ana Maria. A fotografia e seus públicos: da fruição estética ao olhar 
engajado. Conferência de abertura apresentada no Seminário Sobre Inclusão Visual 
- FOTORIO, Rio de Janeiro, 2015. 

MENDES, Ricardo. O Valério comprimenta-vos: persona e invenção na virada do 
século. Valério Vieira: Catálogo. São Paulo: MIS - Museu da Imagem e do Som de 
São Paulo, 2006. 

MENEZES, Maiá. MEMÓRIA BRASILEIRA SAQUEADA. O Globo, Rio de Janeiro, 
20 jul. 2005, p. 16 

Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/391890/noticia.htm?sequence=
1>. Acesso em: 11 jul. 2015. 

MINOT, Susan. Forty Portraits in Forty Years. The New York Times Magazine, New 
York, 10 mar. 2014.  

Disponível em: <www.nytimes.com/interactive/2014/10/03/magazine/01-brown-
sisters-forty-years.html?_r=0>. Acesso em: 14 ago. 2015. 

MONTEIRO, Rosana. Brasil, 1833: a descoberta da fotografia revisitada. 1997. 
Dissertação de Mestrado em Política Científica e Tecnológica – Universidade de 
Campinas, Campinas SP, 1997.  

MUSEUM OF CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY AT COLUMBIA COLLEGE. 
CHICAGO. [Homepage Institucional.]. About the photographer. Guorui, Shi., [entre 
2011 e 2016]. Disponível em: 
www.mocp.org/detail.php?t=objects&type=tag&f=1194&s=&record=1&tag=#collectio
n-search 

NAEF, Weston J.. Photographers of genius at the Getty. Los Angeles: Getty 
Publications, 2004. Disponível em: 



345 

 

https://books.google.com.br/books?id=Hf5ujJuKTUkC&printsec=frontcover&dq=west
on+naef&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=weston%20naef&f=false 

OI KABUM ESCOLA DE ARTE E TECNOLOGIA SALVADOR. Caymmi na Lata. 
Salvador: OI KABUM, 2009.  

PRÊMIO PIPA. Opavivará! Na Artrio 2012! , Versão em português.[S.l.], 2012. 
Disponível em:  

< www.premiopipa.com/2012/09/opavivara-na-artrio-2012/ >. Acesso em: 26 jul. 
2015.  

PARENTE, André. Cinema em trânsito: cinema, arte contemporânea e novas mídias. 
Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2012.  

PERES, Michael. Focal Encyclopedia of Photography: Digital imaging, theory and 
applications history and science. 4 th Edition ed. Oxford: Focal Press : [distributor] 
Elsevier Books Customer Services, 2007. 

PERSICHETTI, Simonetta. Simonetta Persichetti. Entrevista por Alexandre Belém. 
Blog do casal Alexandre Belém e Georgia Quintas. Disponível em: 
<http://olhave.com.br/2010/03/entrevistando-simonetta-persichetti/>. Acesso em: 21 
set. 2015.  

PERSINGER, Tom. Introdução: Photography beyond technique. In: PERSINGER, 
TOM (Org.). . Photography beyond technique: essays from F295 by contemporary 
photographers on the informed use of alternative and historical photographic 
processes. Burlington, MA: Focal Press, 2014. 

PETERS, Michael, & BIESTA, Gert. Derrida, deconstruction, and the politics of 
pedagogy. New York: Peter Lang, 2009. 

PINSON, Stephen. History 2. 1826-1839. In: HANNAVY, JOHN (Org.). . 
Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. New York: Taylor & Francis 
Group, 2008. p. 675–676.  

POIVERT, Michel. Un Mort vivant à l'origine de la photographie. In: La Provocation, 
une dimension de l'art contemporain (XIXe-XXe siècles), Paris: Publications de la 
Sorbonne, 2004, p.155-163. 

RAUSCHENBERG, Christopher. Paris changing: revisiting Eugene Atget’s Paris. 
New York: Princeton Architectural Press, 2007.  

RAUSCHENBERG, Christopher. Christopher Rauschenberg - Rephotographing 
Atget. Lens Culture Magazine. [2007-]. Disponível em: 
<https://www.lensculture.com/articles/christopher-rauschenberg-rephotographing-
atget>. Acesso em: 14 ago. 2015. 

REVISTA MUSEU, Centro Hélio Oiticica inaugura a exposição 'Táticas da Imagem'. 
[s.l: s.n.]. Disponível em: 



346 

 

www.revistamuseu.com.br/noticias/not_imp.asp?id=42805&ano_not=2014. Acesso 
em: 5 jul. 2015. 

REY, Sandra. A dimensão crítica dos escritos de artistas na arte contemporânea. 
PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes da 
UFMG, v. 1, n. 1, p. 8–15, maio 2008. Disponível em: 
<www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/article/view/2/1>. Acesso em: 3 nov. 
2014. 

RIBEIRO, José Augusto. Arte e universidade: uma relação conflituosa? Revista 
Trópico, 2004. Disponível em: <www.revistatropico.com.br/tropico-
www2/printablenot2542.htm>. Acesso em: 27 jul. 2014. 

RODARI, Gianni. Le Favolette di Alice. Trieste: Einaudi Ragazzi, 1995.  

ROUILLE, Andre. A Fotografia - Entre Documento e Arte Contemporânea. São 
Paulo: SENAC, 2009.  

ROUILLÉ, André. In: SÉMINAIRE INTERFACE, 2011, Sorbonne. Anais... Sorbonne: 
[s.n.], 2011.  

Disponível em: <http://prolegomenes.fredguzda.com/textes/ARouille.pdf>.  

SALLES, Cecilia Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. São 
Paulo: FAPESP  e Annablume, 1998.  

SANTAELLA, Lúcia. A estética política das mídias locativas. Nómadas, v. 28, 2008. 
Disponível em:  

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iesco/nomadas/28/12-
estetica.pdf>. 

SANTOS, José Eduardo Ferreira. Acervo da Laje. Memória estética e artística do 
Subúrbio Ferroviário de Salvador, Bahia. São Paulo: Scortecci Editora, 2014.  

SANTOS, José Mario Peixoto. Os artistas plásticos e a performance na cidade de 
Salvador: Um percurso histórico-performático. Dissertação de Mestrado. Programa 
de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2007.  

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 
(Coleção Milton Santos, 1). 4. ed., 2. reimpr. São Paulo: Edusp - Ed. da 
Universidade de São Paulo, 2006. 

SCHMITT, Eva. Mediação artística enquanto arte? Arte enquanto mediação 
artística? Ou: por que, às vezes, arte e mediação artística são a mesma coisa. 
Revista Humboldt  - Goethe-Institut, n. 104/ano 52, fev. 2011. 

SOARES, Bruno C. Brulon; SCHEINER, Tereza C. M. A ascensão dos museus 
comunitários e os patrimônios "comuns": um ensaio sobre a casa. In: A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO., 2009, João 



347 

 

Pessoa. Anais... João Pessoa: UFPB, 2009. Disponível em: 
<http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/xenancib/paper/viewFile/3311/2437>.  

SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003. 

SOULAGES, François. Estética da Fotografia - Perda e Permanência. São Paulo: 
SENAC, 2010.  

SOUZA, Júlia Bertolucci Delduque De. Reflexões sobre fotografia e arte: um olhar 
sobre fotoformas e sobras de Geraldo de Barros. 2010. Monografia – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Porto 
Alegre, 2010.  

STRECKER, Alexander. Museum Fur Kunst und Gewerbe - When We Share More 
Than Ever. Disponível em: <https://www.lensculture.com/articles/museum-fur-kunst-
und-gewerbe-when-we-share-more-than-ever>. Acesso em: 10 set. 2015.  

SWINNEN, Johan. FLORENCE, ANTOINE HERCULES ROMUALD (1804–1879) 
Draftsman, painter, and typographer. In: HANNAVY, JOHN (Org.). Encyclopedia of 
Nineteenth-Century Photography. New York: Taylor & Francis Group, 2008. p. 675–
676.  

TESSLER, Elida. Coloque o dedo na ferida aberta ou a pesquisa enquanto cicatriz. 
In: BRITES, BLANCA (Org.). O Meio  como Ponto Zero: Metodologia da Pesquisa 
em Artes Plásticas. Coleção  Visualidades. Porto Alegre, RS: Editora da 
Universidade/UFRGS, 2002.  

THOMÉ, Clarissa. Fotos roubadas da Biblioteca Nacional são tema de livro. 
Estadão, São Paulo, 24 fev. 2010. Geral Disponível em: 
<www.estadao.com.br/noticias/geral,fotos-roubadas-da-biblioteca-nacional-sao-
tema-de-livro,515323>. Acesso em: 11 jul. 2015. 

TUTTOILMONDO, Joana. Presente nos Museus: processos de formação de acervos 
de arte contemporânea brasileira. 2010. 353 f. Tese – FAU USP - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-12012012-
141718/pt-br.php>.  

VASQUEZ, Pedro Karp. Nos trilhos do progresso: a ferrovia no Brasil Imperial vista 
pela fotografia. São Paulo: Metalivros, 2007.  

VASQUEZ, Pedro Karp. Ferrovia e fotografia no Brasil da Primeira República. São 
Paulo: Metalivros, 2008.  

VEIGA-NETO, Alfredo. É preciso ir aos porões. Revista Brasileira de Educação, v. 
17, n. 50, 2012. 

VELASCO, Suzana. Rosângela Rennó cria livro com fotos furtadas e devolvidas à 
Biblioteca Nacional. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 16 fev. 2010. Disponível em: 



348 

 

<http://oglobo.globo.com/cultura/rosangela-renno-cria-livro-com-fotos-furtadas-
devolvidas-biblioteca-nacional-3053390>. Acesso em: 11 jul. 2015. 

VOLZ, Jochen; MOURA, Rodrigo (Org.). Planos de fuga: um livro em obras. São 
Paulo: [s.n.], 2012. Disponível em: 
<www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/CatCCBBPlanosdefuga.pdf>.  

ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. Campinas: 
Autores Associados, 2001.  

WANNER, Maria Celeste de Almeida. Paisagens Sígnicas: Uma reflexão sobre as 
artes visuais contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2010. Disponível em: 
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/1047/1/Paisagens%20Signicas.pdf>.  
  



349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

  



350 

 

APÊNDICE  A. PRODUÇÃO [2012 - 2016] 

  
 
 

 FORMAÇÃO ANTERIOR 

2011 Licenciatura em Desenho e Plástica. Escola de Belas Artes - UFBA, Salvador BA 
1998 Mestrado em Física. Instituto de Física - UFBA, Salvador BA 
1995 Especialização em Educação Brasileira. Faculdade de Educação - UFBA, Salvador BA 
1990 Bacharelado em Física, Instituto de Física - UFBA, Salvador BA 

 PRÊMIOS E EDITAIS PÚBLICOS 

2013 Prêmio Acquisição. 13o Salão de Artes de Itajaí. Fotografia. Itajaí Santa Catarina 
2012 Salões de Artes Visuais da Bahia. Performance. Fundação Cultural do Estado da Bahia,  Irecê BA 

 REPRESENTAÇÃO  

2014 Galeria Roberto Alban. Salvador BA. 

 OBRAS EM ACERVO  

2014 Galeria Roberto Alban. Fotografia. Salvador BA. 
2013 Galeria Acbeu. Fotografia. Salvador BA  
2013 Casa da Cultura Dide Brandão. Fotografia. Itajaí, Santa Catarina 

 EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS 

2013 Love me Tender. Video instalação e Fotografia. Galeria Acbeu. Salvador BA  (Seleção por juri) 

 SALÕES E BIENAIS (Seleção por juri) 

2014 Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia. Fotografia. Fund. Cultural do Estado da Bahia. Barreiras BA 
2013 13o Salão Nacional de Artes de Itajaí. Fotografia. Fund. Cultural de Itajaí.Santa Catarina (previsão catálogo) 
2012 XI Bienal do Recôncavo. Performance. Centro Cultural Dannemann. São Félix BA 
2012 Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia. Performance. Fund. Cult.Estado da Bahia. Irecê BA (Catálogo) 

 EXPOSIÇÕES COLETIVAS 

2015  Circuito das Artes Triangulações.   Museu de Arte da Bahia. Salvador BA  
 (Seleção por juri).     Centro Cultural Universidade Federal de Goiás. Goiânia GO 
          Museu de Arte Contemporânea do Ceará. Fortaleza CE 
2015   Projeto Minérios. (Catálogo)    Valença- Centro de Cultura Olívia Barradas.  
          Salvador -  Solar Ferrão 
2015   Circuito das Artes 2015. (Seleção por juri).  Galeria Acbeu, Salvador Bahia 
2014 ArtRio Fair 2014. Rio de Janeiro. 
2014   Circuito das Artes -Triangulações.   Museu de Arte Moderna - MAM BA, Salvador BA 

         (Seleção por juri).     Centro Cultural Brasil Estados Unidos - CCBEU, Belém PA 
         Pinacoteca UFAL, Maceió Alagoas  

2014 Circuito das Artes 2014. (Seleção por juri)  Galeria do Goethe Institut ICBA, Salvador BA 
2014 Bahia, contemporânea Bahia.    Galeria Roberto Alban, Salvador BA (Catálogo) 
2014 NOIS[E] INVADE Portugal.          Galeria Projecto Cerveira Artes.Vila Nova de Cerveira. Portugal. 
2013 Insustentáveis Tensões. Fotografia. Galeria Canizares - UFBA, Salvador BA (Seleção por juri).   
2013 Circuito das Artes 2013.  Desenho Contemporâneo. Galeria Canizares - UFBA, Salvador BA 
  (Seleção por juri)    Cameras Lúcidas. Galeria do Goethe Institut - ICBA, Salvador BA 
        Fronteiras da Abstração. Palacete das Artes/Museu Rodin, Salvador BA 
2013 Esquizópolis. Performance e Video instalação. Museu de Arte Moderna - MAM BA, Salvador BA (Catálogo) 
2013 III Mostra de Performance. Fotografia. Galeria Canizares - UFBA, Salvador BA (Seleção por juri) 
2012 Semana Experimental Urbana. Video: registro de performance. Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
2012 Festival de Artes Visuais VISIO Pontos. Espaço Bahvna. Monotipia em tecido, Salvador BA  
2012 XIX Colóquio Franco Brasileiro de Estética. Galeria Canizares - UFBA, Salvador BA 
2012 Outros mundos, Outras histórias. Video instalação. Museu de Arte Moderna, Salvador BA (Catálogo) 
2012 II Mostra de Performance. Videoperformance. Galeria Canizares - UFBA, Salvador BA (Seleção por juri) 
2012 Humanos Direitos. Monotipia em tecido, Museu Geológico da Bahia, Salvador BA 

  

 

 

 APRESENTAÇÕES DE TRABALHO, PROJETO, PORTFÓLIO  

2015 Stereo & Immersive Media - Conferência Internacional. Lisboa Portugal. Architectural Camera Obscura: 
immersive experience and big format contemporary photography 



351 

 

2014  Seminário Escrever com Luz: processos fotográficos artesanais e  ensino da arte. Palestrante na Mesa 
"Poéticas Visuais: Mémoria e Contemporaneidade'', junto com Antonio Fatorelli e Leila Dantizger. Campus 
Praia Vermelha, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro RJ. 

2013   III Mostra de Performance. Apresentação de projeto. Escola de Belas Artes - UFBA, Salvador Bahia 
2012  Seminário de Pesquisa em Artes Visuais. Comunicação. Escola de Belas Artes- UFBA, Salvador Bahia 

  CURADORIA 

2016 Revista UMBU. Publicação sobre fotografia, com ênfase na produção fotográfica feita no Brasil e na América 
Latina. Fundo de Cultura Governo do Estado e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.  

  PROJETOS DE FOTO ARTE EDUCAÇÃO 

2015 Worlwide Pinhole Day  no  Acervo da Laje. 
2014 Worlwide Pinhole Day  no  Acervo da Laje.  
2014   Cinema Baldio. Seminário Escrever com Luz: processos fotográficos artesanais e  ensino da arte. Campus 

Praia Vermelha, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro RJ. 

 CATÁLOGOS E LIVROS 

2016    (No prelo) Revista Thésis 
2016    (No prelo) Catálogo Exposição Minérios. Salvador BA 
2015 Bunchaft, Rosa In: Fernanda Albuquerque (Org.), Mobilidade em um Instante, Embarq 
2014 Catálogo - Bahia, contemporânea Bahia. Fotografia. Galeria Roberto Alban, Salvador BA. 
2013 Catálogo - Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia. 2011-2012.  
2012 Catálogo. Outros mundos, Outras histórias. Mostra FACMIL. Museu de Arte Moderna MAM BA Salvador BA 

 CLIPPING 

2016 TV Interview - Caroline Vieira TVE Bahia, Março 2016 
2014 Eron Rezende 'Performance na Camera Obscura' Revista Muito, Jornal ATarde, February 9, 2014 
2014 Print Media, Newspaper. Cesar Romero 'Bahia Premiada', Jornal Correio da Bahia, January 19, 2014 
2014 TV Interview - Caroline Vieira, Programa Soterópolis, Seção Fotograma, TVE Bahia, January 9, 2014 
2013 Publication of Bio - Caderno 01 - Esquizópolis. Museu de Arte Moderna. Salvador BA. 
2013 Poster, folder and website with photographic reproduction of work awarded in 2012 - Fundação Cultural do 

Estado da Bahia, Salões Regionais de 2013.  
2013 Print Media. Fundação Cultural do Estado da Bahia 'Rosa Bunchaft Apresenta Love me Tender'', Agenda 

Cultural, September 2013 
2013 Print Media, Newspaper. Cesar Romero 'Sombras e Cidades', Jornal Correio da Bahia, August 26, 2013. 

 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR - OFICINAS E CURSOS  

2015 Semana Pensamento Criativo. Daniel Senise, Nelson Felix, Marcelo Rezende, Agnaldo Farias, Charles 
Watson. Caixa Cultural, Salvador Bahia  

2013   Curadoria para Artes Visuais. Josué Mattos. Hours: 45. Fundação Cultural do Estado da Bahia, Salvador BA 
2013   Escritas em Trânsito. Bruna Beber. Hours: 12h. Fundação Cultural do Estado da Bahia, Salvador Bahia 
2013   Escritas em Trânsito. Allan da Rosa. Hours: 12h. Fundação Cultural do Estado da Bahia, Salvador Bahia 
2013   Videoart Workshop - Ver é uma Fábula. Cao Guimarães. Hours: 10. Instituto Itaú Cultural, São Paulo. 
2013  Art Theory Workshop. Renata Lucas. Lastro. Intercâmbios Livres em Artes. 8 h. Galeria Canizares UFBA 
2012  Videomapping Workshop. Mar de Imagens. Oficina s/procedimentos técnicos e artísticos na utilização 

dramatúrgica de projeção de imagens gigantes. Pino di Buduo & Teatro Potlach.: 8h. Escola de Teatro, UFBA, 
Salvador BA 

2012  Videoart Workshop - Olaf Stüber.: 21h. XV Festival Nacional 5 Minutos. Fund. Cult. do Estado da Bahia, 
Salvador BA 

2012  Formação em Audiovisual Contemporâneo e Mídias Locativas Museu de Arte Moderna, Salvador  BA  
 1. Cinema, documentário e vídeo-arte: semelhanças, diferenças e produção. 32h. Marcela da Costa, Josias 

Pires, Danillo Barata.  
 2.  Linguagens do Audiovisual e Edição. Wallace Nogueira. 
 4. Audiovisual e interatividadeexperimentações com Arduino e PureData.  Ricardo Brazileiro e Ricardo Ruiz. 
2012  Fazer corpo, tomar corpo, dar corpo às ambiências urbanas.  Rachel Thomas  –  Lab. CRESSON UMR 1563 

CNRS. Oficina de Experiências Metodológicas de Apreensão da Cidade Contemporânea. 16h. 
CORPOCIDADE 3  -  3° EncontroCidade&Cultura (Procultura  –  CAPES/MinC) + Experiências Metodológicas 
(Pronem –FAPESB/CNPq). Faculdade de Arquitetura, UFBA, Salvador Bahia 

2012   Narrativas Digitais. Hours: 36h. Coletivo Garapa. Caixa Cultural, Salvador Bahia 
2012  Oficina de daguerreotipia. Francisco Moreira da Costa. . Hours: 15h. Studio Século XIX. Lumiar RJ   
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APÊNDICE  B. OUTROS TRABALHOS 

 

1) Fissura . Video-instalação. Mostra Outros mundos (Catálogo), Outras 

histórias. Museu de Arte Moderna, Salvador 2012. 

 

Fissuras no amor ... Fissuras nas fachadas... O vazio no espaço e no 

tempo das cidades...  

Fissura é uma videoinstalação composta de duas telas fixadas numa janela 

velha, uma com imagens de perfis desativados de sites virtuais de 

relacionamento amoroso  e outra com imagens reais de fachadas urbanas 

em ruína ou construção. Trilha: Jonh Cage - Amores 
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2) ''De-Montage''. Videoinstalação. Projeção sobre entulho de construção civil. 

Exposição Imagem e Corpo Performativo. Galeria Canizares. IX Colóquio 

Internacional de Estética. Salvador, 2012. 

Love me Tender - Exposição Individual Rosa Bunchaft. Galeria Acbeu. Salvador, 

2013. 

 

''De-Montage'' é uma desmontagem: do gesto, ao resto, o título também remete à 

idéia de montagem cinematográfica, como uma (des)montagem do tempo vivido.  
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3) Foto-montagem. Série Love in Bahia. Backlight. Salvador, 2014. 

0,21 × 1,36 m -  a partir de 6 fotografias de 17,8 × 24 cm. 

Icba Instituto Cultural Brasil Alemanha; Centro Cultural Brasil 

EstadosUnidos CCBEU, Belém Pará; Pinacoteca UFAL, Maceió Alagoas. 

Registro Tracy Collins. Acervo particular. 

 

 

4) Panorama II. Galeria Roberto Alban, 2014. 53,4 X 192 cm. Acervo Galeria 

Roberto Alban. Catálogo. Salvador, 2014. 
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5) Fotografias pinhole em película. Lomografia em câmera HOLGA. Ensaio 

para o livro Mobilidade em um Instante, Embarq. Curadoria de Fernanda 

Albuquerque (Org.). 
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APÊNDICE  C. REFERÊNCIAS RECENTES SOBRE HERCULE 

FLORENCE (2006 A 2014) 

 

a) Sobre Florence ter cunhado a palavra fotografia: 

 

Without stability the term photograph could apply to the most fragile 
and fugitive examples of images such as frost shadows of buildings on 
a sunny November morning. The word photography was not the 
product of just one man. Its introduction was a logical choice by those 
with knowledge of Greek who contemplated the concept. The term may 
have been first used by Antoine Hercules Florence in 1833. Florence 
was living in Brazil, working in relative isolation, and had no apparent 
influence on the European scientific community. Sir John Herschel, 
also in England, also used the terms photography and photograph in 
1839, but his contacts were many. Because of this Herschel has 
traditionally been credited with the use of the terms by those seeking 
words to describe both the process and the product. (PERES, 2007: 
27) 

 

b) Sobre as soluções experimentadas por Florence na fixação: 

 

Without fixing, all silver-based photographic materials would eventually 
darken. The first recorded attempts to fix a photographic image were 
by Hercule Florence in 1833. According to his journals, Florence kept 
his printed out silver-chloride from fading by treating them in a solution 
of urine, amonia being the active ingredient. His research, conducted 
in Brazil, went unnoticed. The important observation that unexposed 
silver chloride was soluble in ammonia has been made by Carl Wilhelm 
Scheele of Sweden and published in 1777. History would have 
identified Thomas Wedgwood and Humphry Davy as the inventors of 
permanent photography had the two referred to Scheele´s research 
and fixed their silver-chloride-based imagery (PERES, 2007:79) 
 

In the 18th and early 19th centuries the world swirled with photographic 
investigation. Researchers, scientists, and inventors worked 
independently but concurrently in many countries. The race was on, 
and the time was ripe for the discovery of an apparatus that could 
create automatic drawings through the action of light. In 1839, Sir John 
Herschel would call this tool photography (unaware of the terms 
previous would call this tool photography (unaware of the terms 
previous use by Hercules Florence while working in Brazil). (TOM 
PERSINGER, 2014) 
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c) Sobre o lugar importante das descobertas de Florence na historiografia 

dos pioneiros da fotografia em relação às descobertas de Daguerre; 

 

Photography made its first public appearance in 1839 when its 
discovery was announced by the scientist and French Republican 
politician François Arago at the Institut de France. In his statement, 
Arago attributed the discovery to Daguerre : in fact, Daguerre had 
worked with, and built on, the discoveries of Joseph Nicéphore Niépce, 
who died before the announcement had been made. Arago´s public 
pronouncement brought forward a series of counter-claims from other 
who suggested they had invented photography, including Hippolyte 
Bayard in France and Talbot in England ; perhaps, most strikingly, it 
has subsequently been understood that Antoine Hercules Florence, a 
Frenchman who settled in Brazil in 1824, independently discovered 
photography and may have been the first to use the word itself (he 
used the process to print labels and ornamental patterns). All these 
men had worked at the problem of how to produce images with light 
and chemical substances and they all came up with distinct solutions. 
On hearing about photography in 1839, the eminent British scientist Sir 
John Herschel worked out how to do it for himself in a few months. All 
in all, it has been suggested that as many as 24 people claimed to have 
originated photography. The fact that so many researchers had been 
working on the problem suggests that they were responding to a felt 
need. Society sets itself precisely those problems that it can solve 
(EDWARDS, 2006:72)  

 

Também há verbetes com referências a Florence na enciclopédia Encyclopedia 

of Nineteenth-Century Photography, cujos colaboradores são importantes teóricos da 

história da fotografia. Há um verbete específico para Hercule Florence, que faz jus a 

suas realizações e também às razões pelas quais não foram conhecidas 

anteriormente  

 
Unfortunately, partly because he never published the invention 
adequately, partly because he was an obscure inventor living in a 
remote and underveloped province, Hércules Florence was never 
recognized internationally as one of the inventors of photography. 
(SWINNEN, 2008). 

 

Há outro verbete sobre a historiografia em que Florence é considerado franco-

brasileiro (me parece muito justo, já que ele escolheu viver e constituir família no 

Brasil,  onde ficou por quase 50 anos até sua morte, teve 20 filhos brasileiros, 13 dos 

quais do primeiro casamento com uma brasileira) e as questões de hierarquia política 
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e econômica que influenciam as escolhas do mercado e da historiografia são 

evidenciadas 

 

Whereas earlier generations of historians and commentators 
addressed almost exclusively the development of photography in 
Western Europe, research in or about other parts of the world has 
considerably renewed the field. A major example of this phenomenon 
is the reevaluation of the 19th-century contribution of the United States 
in the evolution of photography, which was largely ignored in the 
specialized literature at least until 1900, in spite of awards granted to 
some American photographers at various international exhibitions in 
the 19th century. Because of the leading role that American critics and 
museums took in the development of the field in the 20th century, 19th-
century American photography became a topic of unequalled interest 
and documentation, the U.S. emerging as a particularly active, 
creative, and culturally open photographic nation while prints and 
albums by some especially sought after 19th-century American 
photographers reached market prices comparable to those of great 
French and English calotypes. Although this example shows that 
historiography and the market will follow global economic and political 
hierarchies, the development of photographic studies has also focused 
increasingly on areas other than Western Europe and North America, 
such as Asia (and especially the Middle East), Japan and China, South 
America (and especially Brazil and Argentina), the Pacific, and 
Southern, Northern and especially, Eastern Europe. A classic 
illustration of this phenomenon is the ever-growing list of precursors of 
photography, with spectacular examples such as that of the French-
Brazilian Hercule Florence, whose early photographic researches only 
came to light in the 1970s. (BRUNET, 2008). 

 

Outro verbete, que aborda a história de 1826 a 1839, o inclui como um dos 

pioneiros na acirrada competição entre o daguerreótipo e os outros processos 

fotográficos: 

 

Talbot´s photographic process was not the only one in competition with 
the daguerreotype in 1839. The English physicist and astronomer John 
Herschel also invented several independent processes, including the 
cyanotype, and presented his paper on photography to the Royal 
Society on March 14, 1839. He is best known today, however, for 
having coined the term "photography" and for introducing sodium 
thiosulphate, or "hypo", as a fixing agent. Hercules Florence, a French 
immigrant living in Brazil, claimed to have captured images in a camera 
obscura in 1933, although he presented findings only in October 1839. 
Hippolyte Bayard, a French civil servant, invented an original process 
within the first few months of 1839 that rendered direct positives on 
paper. Although he received little support from Arago, Bayard's 
process received a favorable report in Paris from the Académie des 
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beaux-arts, as did those of Talbot and an English engraver, James 
Tibbits Willmore. Willmore's process of "photogenic engraving", which 
was similar to Talbot´s cliché-verre, was presented to the Académie 
des beaux-arts in April 1839. In August of the same year, a French 
painter and drawing instructor Auguste Berry presented Arago with yet 
another photo-based process of producing multiples of original 
drawings. Such artistic applications were not pursued by the Académie 
des Sciences, which rather supported Alfred Donne´s use of 
Daguerreotype as an engraving plate for images taken through a 
microscope. Apart from Donné and the photoengraving process 
Hippolyte Fizeau used to print some of the plates of Nicolas Marie 
Lerebours" Excursion daguerriennes in 1841, photomechanical 
printing would not be pursued seriously for another decade. These 
early attempts, along with silver-salt based paper photography, initially 
were eclipsed by Daguerre's process. (PINSON, 2008) 
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APÊNDICE  D. FOTOGRAFIA COMO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E 

INCLUSÃO VISUAL  

 

Fotografia como transformação social 

 

Desde seu nascimento até hoje a fotografia, primeira dentre as imagens técnicas, 

conta com imensa credibilidade, e ainda é popularmente aceita para a grande maioria 

de seus receptores como uma prova inequívoca, incontestável e perfeita do real. Isto 

se deu por diversos motivos: sendo produzida por um aparelho, e sendo na sua origem 

uma imagem analógica obtida através de processos químicos, a fotografia se revestiu 

da legitimidade e de toda a aura de verdade, modernidade e progresso de que gozava 

o conhecimento tecnológico e científico na virada do século XIX para o século XX.  

Embora atualmente superada num âmbito de discussões acadêmicas, filosóficas 

e artísticas que envolvem seus valores éticos, estéticos e perceptivos e que concluem 

que a imagem técnica é um produto culturalmente dirigido e cada vez mais 

manipulável, esta crença da fotografia como prova de verdade ainda persiste, e, aliada 

à sua facilidade de leitura em relação à escrita, é determinante para consolidar sua 

força como formadora de opinião e um dos principais instrumentos da comunicação 

de massa.  

Historicamente foi graças à sua reprodutibilidade técnica que a fotografia tornou 

possível o acesso a imagens de realidades cada vez mais distantes, até o ponto de 

ter-se tornado insubstituível como parte do fluxo ininterrupto de informações que 

constitui a globalização tal qual a conhecemos atualmente: 

 

Com a fotografia abre-se uma janela para o mundo. [...] Ao ampliar o 
campo de visão, o mundo encolhe-se. A palavra escrita é abstrata, 
mas a imagem é o reflexo concreto do mundo onde cada um vive. A 
fotografia inaugura os mass-media quando o retrato individual se vê 
substituído pelo retrato coletivo. (GURAN, 2007) 

 

Além dos meios jornalísticos, da publicidade e outras mídias, a fotografia 

também tem o poder de engendrar toda uma memória individual de natureza afetiva 
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e familiar, bem como a memória das cidades e as identidades e memórias de grupos 

sociais e comunidades. 

Esta sua dimensão de registro, memória, documento, aponta desde o início sua 

vocação como instrumento de transformação social, conferindo à fotografia do século 

XIX uma natureza dual, irônica, pois ao mesmo tempo em que era tida como uma 

linguagem fria e objetiva, maquínica, e por isso fruto da modernidade e expressão dos 

ideais burgueses de progresso, a fotografia registrava, paradoxalmente, não sem uma 

certa dose de melancolia, os vestígios das transformações empreendidas pelo 

capitalismo moderno - todo um desaparecimento de modos de vida, e os processos 

de transformação das antigas cidades que estavam passando por reformas urbanas: 

 

A câmara começou a duplicar o mundo no momento em que a 
paisagem humana passou a experimentar um ritmo de transformações 
vertiginoso: enquanto um número incontável de manifestações da vida 
biológica e social está sendo destruído, em breve espaço de tempo, 
surge um instrumento capaz de registrar o que está acontecendo. 
SONTAG, Susan, Ensaios sobre fotografia 

 

Desde o século XIX, também, este potencial da fotografia como instrumento de 

denúncia das tragédias sociais não escapa aos governos, surgindo então as primeiras 

formas de censura ao fotojornalismo, em especial no registro de guerras. Menos 

visada que o fotojornalismo por seu menor poder de penetração na mídia, surge a 

fotografia documental, antropológica, etnográfica e os primeiros precursores de um 

fotodocumentarismo de cunho social como John Thomson (Street Life in London, de 

1862), Jacob Riis e Lewis Hine (final do século XIX e início do século XX, EUA). Não 

cabe aqui fazer um histórico das transformações por que passa esse 

fotodocumentarismo social ao longo do século XX, mas pode-se pontuar que apesar 

do enorme desejo de conhecimento de outras realidades que se expressa no sucesso 

de revistas ilustradas como Vu na França, Life nos EUA e O Cruzeiro no Brasil, poucas 

vezes se vêem nelas reportagens de denúncia social e que o surgimento das agencias 

de notícias desvia o interesse dos fotógrafos, interessados mais no valor de compra 

das imagens produzidas do que na responsabilidade com o impacto social das 

imagens e suas consequências nas comunidades envolvidas.  
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É no final do século XX que ressurge com força a fotografia que convoca à 

denúncia, à reflexão e à transformação social. Sebastião Salgado e João Roberto 

Ripper são expressões brasileiras consagradas deste fotodocumentarismo 

contemporâneo de vertente social, e suas obras contundentes geraram efetivas 

transformações, como, por exemplo, iniciativas concretas de combate ao trabalho 

escravo. 

 

 

O terceiro setor e a inclusão visual: a fotografia como inclusão social. 

 

É relevante o papel do terceiro setor através das ONGs, no Brasil da década de 

90, inovando com projetos onde se experimenta, inicialmente, a difusão da fotografia 

como estratégia de cidadania e instrumento de leitura crítica da realidade. No início 

do século XXI consolida-se uma mudança radical no modo como o 

fotodocumentarismo enseja a transformação social, e a comunidade que antes era 

focada como objeto do olhar denunciador, expectadora passiva de mudanças, e 

receptora das notícias sobre si própria, passa a ser convocada a produzir a própria 

imagem. Através da educação visual, o processo se inverte, e surgem atores sociais 

que passam de objetos do olhar alheio a sujeitos protagonistas, produtores de um 

outro olhar, fotodocumentaristas da própria realidade, produzindo narrativas visuais 

que tanto podem focar problemas e injustiças, gerando reflexões que se originam da 

própria comunidade, quanto gerar imagens singelas, cativantes sobre o cotidiano, a 

cultura, a identidade comunitária, subjetividades, afetos. 

O conceito de inclusão visual foi criado pelo fotógrafo e antropólogo brasileiro 

Milton Guran para designar esta gama de iniciativas desenvolvidas recentemente no 

Brasil em que utiliza-se toda uma produção teórica e uma experimentação formal e 

informal voltada para o uso da fotografia como via para a inclusão social, 

desenvolvimento econômico, comunicação comunitária e midiativismo alternativo em 

territórios em risco social.  

Além do pensamento teórico, Milton Guran é responsável por organizar, no 

âmbito do FotoRio - Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro, os 
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Encontros sobre Inclusão Visual. Coordenados por Simone Rodrigues, estes eventos 

congregam ONGs, instituições culturais, fotógrafos, foto-educadores, comunidades 

envolvidas numa discussão envolvendo projetos de inclusão visual desenvolvidos em 

todo o território brasileiro, além de outros internacionais.  

Estes projetos partem dentre outras justificativas, da constatação de que existem 

conseqüências sociais muito perversas resultantes da geração de estigmas e 

estereótipos decorrente do modo em que estes territórios, comunidades e grupos são 

mostrados através dos meios de comunicação social, e de que a fotografia é um dos 

fundamentais instrumentos para mudar essa imagem: 

 

[...] O direito à informação, o direito à representação, o direito à 
educação visual, enfim, o direito à imagem, estão necessariamente 
relacionados às políticas de identidades próprias, à redefinição dos 
sujeitos sociais em termos planetários [...] Uma sociedade ou um 
grupo social quando abre mão de produzir a sua própria imagem está 
renunciando a si mesmo e, assim, começa a deixar de existir enquanto 
sociedade ou grupo social distinto. Essa afirmação, por tudo o que já 
disse, implica numa aporia, que merece ser pensada – pois esse abrir 
mão não implica deixar de produzir imagens, mas delegar a outrem a 
produção da sua própria imagem. [...] No momento em que as classes 
socioeconômicas mais favorecidas já começam a abandonar a 
fotografia analógica em favor da imagem digital, a "inclusão visual" dos 
menos favorecidos no universo de produção da imagem – pelo menos 
da sua própria imagem – é mais do que urgente, ainda 
que/principalmente porque essa prática fotográfica se faz com 
câmeras sem lentes (pinhole) ou aparelhos rudimentares baratos e 
descartáveis. É precisamente através da operação de um 
procedimento artesanal que se cria a base do pensamento fotográfico, 
sem a qual esses sujeitos seriam meros operadores de câmera digital, 
sem sentir a presença da imagem como rastro do real. Isso significa 
estender a todos o direito à sua própria imagem que, aliás, veio com a 
invenção da própria fotografia, a qual permitiu àqueles que não tinham 
rosto na representação da vida social pela pintura, até meados do 
século XIX, se transformarem em sujeitos da representação da sua 
própria história." GURAN, Milton. O olhar engajado: inclusão visual e 
cidadania. 
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APÊNDICE  E. PINHOLE DAY NO ACERVO DA LAJE, 2014. 

Rosa Bunchaft and Thayane Matos 
Acervo da Laje 
 
DATES: Saturday, April 12, 2014 - Sunday, April 27, 2014 

ACERVO DA LAJE is a community non-institutional art space project created and coordinated 

by teacher and researcher José Eduardo Ferreira dos Santos in his own former home. He has 

dedicated a tremendous effort researching and collecting art production from Subúrbio Ferroviário de 

Salvador, the community he lives, so bringing visibility to local art and culture as a positive influence 

emphasizing involvement and collaboration for social change and empowerment of the 

community.The event happened in two meetings. 

In the first meeting, in April 12, Acervo da Laje group visited my work in progress pinhole 

process. I was producing pinholes photos for an exposition. It was a beautiful evening, I presented 

my project and was presented to the group, which whom I shared rare books containing a variety of 

beautiful old photographs of Salvador. We talked a lot about photography, and social issues and 

possibilities of local changes in our city through art and photography. 

In the second meeting, in April 27, I, my assistant and the curator of Andares project went to 

the new José Eduardo home (he had to move recently because he married Vilma and Acervo da Laje 

had occupied all single minimal spaces of his late home, but his new home is being day by day more 

occupied with other art works). I and my assistant mounted a very small PB lab in one of the rooms. 

We walked along the railroad, the sea, the simple and colorful houses... It was raining, but all photos 

were marvelous, beautiful vistas of a wonderful part of the city. It was now José Eduardo and his group 

which shared books and lots of stories about Subúrbio Ferroviário de Salvador. It is very hard to 

explain, acknowledge and honor in words the joy, the warmness, the intimacy which we were received 

by all the group. It was one of the most amazing experiences of my life. 

 

Participants of the two meetings: 
 
 

1.  Alder Oliveira 
2.  Ana Vaneska Santos Almeida 
3.  Emilae Alana Silva Sena 
4.  Fabricio Cumming 
5.  José Eduardo Ferreira dos Santos 
6.  Leandro Souza 
7.  Neusinéa Maciel Miranda 
8.  Patric Costa 
9.  Perinho Santana 
10.Vilma Soares Ferreira Santos 

 
 

Special thanks to Felix Fabrício Caetano de Souza , Jorge David Vivas Santiago, Iphan - 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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APÊNDICE  F. PINHOLE DAY NO ACERVO DA LAJE, 2015. 

ACERVO DA LAJE is a community non-institutional art space project created and coordinated by 

teacher, post-doctoral researcher and art curator José Eduardo Ferreira dos Santos in his own former 

home. He has dedicated a tremendous effort researching and collecting art production from Suburbio 

Ferroviario de Salvador, the community he lives and also writing articles and books about this studies. 

José Eduardo intends to focus and bring visibility to local art, culture, memory and the immense beauty 

of this place near the sea and old railroad as a positive influence emphasizing involvement and 

collaboration for social change and empowerment of the community. Positive representations are rarely 

presented by mainstream media, who prefers focusing instead solely violence and social problems. The 

WORKSHOP event happened in three meetings. 

1st meeting, April 25: Rosa, Thayane and Gean went to Acervo da Laje in order to teach 

participants how to build a matchbox pinhole camera. 

2nd meeting, April 26: the day began raining, but the sun came, and we walked with the 
matchbox pinhole cameras along the railroad, the mystery and silence of old factory ruins, the simple 
and colorful houses, and the sea, ah the sea... Some participants almost lost their cameras in the 
waves, photographing the sea! Their cameras were still wet when we lead them to Objectiva store. But 
ALL participants got photos, and a lot of them are simply marvelous, beautiful vistas of this wonderful 
part of the city. Finally we all had a wonderful lunch with typical food at Jose Eduardo and her wife 
Vilma Soares home. It is very hard to explain, acknowledge and honor in words the joy, the warmness, 
the intimacy which we were received by all the group. It was one of the most amazing experiences of 
my life. 
3rd meeting will be May 23: Now José Eduardo and his group will visit Fine Art School University. 
Telma Cristina Damasceno Silva Fath will be with us to share her knowledge about Photography in 
Bahia and curate participants photographs in order to choose ''the one'' to be posted at WPPD 2015. I 
will bring some books. Acervo da Laje and his group, lots of stories about Suburbio Ferroviario de 
Salvador  

Participants of the two meetings: 

 
1. Anderson Alcântara Assis  
2. Caroline Silva Souza  
3. Caroline Lima 
4. Cristina Damasceno  
5. Geancarlos Nascimento Barbosa  
6. Ivana Pereira de Magalhães  
7. Jose Eduardo Ferreira santos  
8. Leandro Souza dos Santos  
9. Milena dos Anjos Silva  
10. Reilane Nascimento Santos  
11. Rosa Bunchaft  
12. Thayane Matos da Silva  
13. Vilma Soares Ferreira Santos  
 
Special thanks to: 
• TELMA CRISTINA DAMASCENO SILVA FATH, photography teacher at UFBA who has accepted 
our invitation to share her knowledge and curate how to curate participants photographs  
• UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, local federal University. 
• LUKAS CRAVO - Instagraph - Fine Art Prints and Services 
• OBJETIVA FOTOFILME - Photography store and Services 
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ANEXO A. Humanos direitos. Texto curatorial de Flávio Marzadro. 

 

Exposição Humanos Direitos, objetividades e subjetividades pela experiência 

estética. Texto curatorial de Flávio Marzadro - Museu Geológico da Bahia, Março de 

2012. 

Cada ser humano tem em seu coração alguns direitos mais do que outros, 

mesmo em um mundo que tende a homogeneizá-los, homens e direitos. Esta Mostra 

busca compartilhar experimentações deste outro olhar sobre os direitos humanos. 

Aqui, seis diferentes artistas trazem sua subjetividade e objetividade na busca de uma 

experiência estética desafiadora. Uma busca sem a pretensão de chegar ao fim, 

(con)formada por algumas escolhas dos sujeitos e das expressividades artísticas de 

cada membro desta pequena comunidade de prática artística, os quais apresentam 

seus direitos mais íntimos e frágeis. 

 
Artistas presentes: 

Fernando Mestre 
Rosa Bunchart 
Zé de Rocha 
Sandra Suarez 
Rogéria Maciel Meira 
Flavio Marzadro 

http://flaviomarzadro.com/group-exhibitions/humanos-direitos/ 
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ANEXO B. Bahia, Contemporânea Bahia. Texto curatorial de Marcelo 
Campos. Registros. 

 

 

 

Fig. 154,155 - Exposição Bahia, contemporânea Bahia. Salvador, 2014. 

Registros: Andrew Kemp 

 

Exposição Bahia, contemporânea Bahia. Texto Curatorial de Marcelo Campos. 

Roberto Alban Galeria, Maio de 2014 

Evocar o nome de um lugar, um bairro, um estado, uma nação para organizar 

expressões artísticas se configura como estratégia política. Os lugares existem para 

além de quaisquer definições, mapas, fronteiras. Só precisamos dizer de onde somos 
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para gerar algum tipo de negociação. Ao mesmo tempo, negar a representação de 

uma parcela identitária para os âmbitos da arte pode dificultar o processo de inserção 

de determinadas produções no escopo maior ao qual, por exemplo, denominamos 

arte brasileira. A nação, como afirmara Homi Bhabha, nos convém para preencher 

vazios, ocupar espaços. 

A "fantasia de lugar", como qualquer fantasia, nos serve para ressaltarmos os 

traços distintivos, destacados, ornados e substituirmos a experiência de lugar, aquela 

que não se reduz, a imagens, canções, modos. O Brasil e a Bahia foram inventados 

como fantasia. Com todo empenho por narrativas épicas, precisamos dizer o que é 

um lugar, construí-lo como estratégia de afiliação, por mais que nem todos se 

identifiquem ou sejam identificados. Ao mesmo tempo, o que parece libertário pode 

se tornar amarra, cacoete, chiste se não deixarmos espaço para inovações, 

renovações, reinvenções. 

A partir da metade dos anos 1980 e com franca intensificação nos anos 1990, a 

nomeação de lugares antes marginalizados entrara em cartaz nos principais museus 

e galerias do mundo. Pensava-se em conferir problematizações a tais fantasias: a 

África depois do modernismo, o Terceiro Mundo, a América Latina, o Islã. As 

exposições Primitivismo na arte do século XX, Magiciens de La Terre, Cocido y Crud, 

24a Bienal de São Paulo (Antropofagia) mostraram que precisávamos incluir outras 

vozes, outros lugares, outros modos de ver e produzir arte contemporânea. Pensar o 

lugar é rever, primordialmente,  os resquícios formalistas e etnocêntricos, a partir de 

questões e de chaves conceituais identitárias, como a antropofagia. 

A exposição Bahia, contemporânea Bahia, na galeria de arte Roberto Alban, 

segue este desejo de um modo muito mais específico: pensar a produção 

contemporânea a partir de artistas que trabalhem desde a Bahia. Não tencionamos 

afirmar traços específicos, maneirismos ou sotaques. Mas, sim, ativar a presença de 

um olhar multicultural que também atravessou esta produção, fazendo com que a 

história de cada artista selecionado tangenciasse em maior ou menor grau os influxos 

históricos: Almandrade convivera com Helio Oiticica e Paulo Brusky, Willyams Martins 

começara a produzir concomitantemente a eventos como a exposição que lançou 

pintores da Geração 80, Lara Viana estudara na Inglaterra nos centros acadêmicos 

que formaram Damien Hirst, Josilton Tom conviveu com os modernistas da terra e 
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com os longos anos do importante Salão da Bahia. Mas, a história se renova e 

apresenta as produções de Március Kaoru, pensando a imigração japonesa em 

Salvador, Vinícius S.A. que expande corajosamente a apropriação dos objetos 

domésticos para as grandes instalações e Fábio Magalhães, cuja pintura ativa e 

dissimula possíveis aderências a imagens baianas. Ao mesmo tempo, temos a 

surpresa de poder contar com um interesse fotográfico e, ao mesmo tempo, instalativo 

e performático de Rosa Bunchaft que faz da fotografia uma experiência imersiva. 

A formação destes artistas é de amplitude a ser notada. Alguns partem de 

convívios com escolas fora da Bahia e do Brasil, outros apresentam o contato com os 

eventos independentes, na maioria das vezes, em torno de exposições, grupos, 

orientadores. 

O sistema de arte no Brasil, hoje, ainda está em construção. Por isso, uma 

exposição como a que nos dedicamos a realizar pode acontecer numa galeria 

comercial que, para a cidade de Salvador, terá a missão de suprir parte das lacunas 

institucionais. Hans Belting nos alertara que no momento em que os museus se 

tornaram tradicionalistas, as galerias abriram-se para ousadas proposições, basta 

lembrarmos das exposições O vazio, de Yves Klein, e O cheio, de Arman, 

respectivamente em 1958 e 1960, na galeria Iris Clert, em Paris. 

Torna-se necessário, também, atualizar e rever o modernismo de longa duração 

que ainda predomina em grande parte do Brasil. Sim, é a hora de pensarmos o 

contemporâneo, por mais problemático que seja o termo,  para que possamos 

recodificar materiais e métodos, poéticas e imagens, abrindo caminho para os que se 

aventuram. 

 

Március Kaoru 

O trabalho de Március Kaoru nos evidencia a potência de um artista dedicado ao 

fazer. Não aquele que prevê lugares de chegada, repetições, mas o fazer quimérico, 

juntado pedaços heteróclitos, retirando a matéria-prima e processando-a para 

adaptações amplificadas. Assim, vemos imagens de sua ascendência oriental 

coadunadas com um ar, um espírito entre os brinquedos populares e os altares 

orientais, herdados de pai para filho. Em outro sentido, o uso do bambu o possibilita 
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pintar, gravar, decalcar situações como se estivéssemos lidando entre modos 

milenares e os meros excedentes de uma sociedade pós-industrial. 

Lara Viana 

A pintura de Lara Viana observa a tradição como sintoma, como mote a ser 

citado. Assim, vemos estudos refinados de poses, figuras, paletas que ora 

encontramos no porcelanato palaciano, ora vivenciamos em pinturas do Rococó. A 

afetação de trejeitos, abraços, beijos se estilhaça ao percebermos situações que não 

se completam. O que era imagem, retrato torna-se fantasma. Sabemos que 

"fantasmas" são encarnações da própria idéia nuclear da pintura: embeber um pano 

de linho para que acreditemos em flores, louças, corpos que jamais estiveram ali. Com 

isso, Lara potencializa com grande originalidade uma experiência imagética, ao 

mesmo tempo, abstrata e fenomenológica. 

Vinícius S. A. 

A observação da luz é um dos mais recorrentes caminhos que a arte 

problematizou. Desde a teatralidade do Barroco ao recursos maquínicos da imagem 

fotográfica, a arte se rendeu ao esplendor luminoso. A luz ativa-nos esferas da 

religiosidade, da ciência, da intimidade. Vinícius empenha-se nos exercícios de luz e 

na seleção de materialidades (terras, poeiras, pedras) para propor situações 

instalativas. Partindo tanto de fatos religiosos (lágrimas) quanto da violência dos 

panópticos (câmeras de segurança), Vinícius relaciona objetos de descarte e 

geringonças. Criam-se máquinas e ações do desejo para se chegar ao núcleo das 

estruturas, como alguém que se interessa por uma estética interna, subcutânea, 

epitelial. 

Willyams Martins 

Willyams Martins pesquisa as peles da arquitetura. A arquitetura é e será cada 

vez mais a pele dos lugares. Hoje, tornou-se necessário pensarmos a 

sustentabilidade, o aproveitamento da luz solar, da água das chuvas. E a arquitetura 

se faz pele. Willyams pensa, antes, que precisamos preservar a beleza do que está 

gravado, subversivamente, nos muros da cidade, nos cárceres. Fatos que o 

conferiram a alcova de "ladrão de grafiti", já que o artista inventara uma técnica de 

resinar os muros e retirar as marcas. Pensar o muro e suas inscrições, a pintura como 
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pele, faz de Willyams um artista interessado em preservar a memória, roubando aquilo 

que já nasce fadado a desaparecer. 

Almandrade 

A tão aclamada desmaterialização da arte, a partir dos anos 1960, restabeleceu 

o modo como os artistas lidavam com a permanência e a procedência dos materiais. 

Assim, a possibilidade de utilização de formas e objetos mundanos se adequou a 

modos de circulação das experiências artísticas, na chamada arte postal, por 

exemplo. Almandrade é um artista que ativa estes interesses históricos, desenvolve 

imensamente a materialidade de procedência comum, banal, para pensar mensagens, 

palavras que se tornam poemas-visuais. Pertencente à geração que usava a arte 

como palavra de ordem, Almandrade manteve-se atento aos campos semânticos, 

para além da visualidade, produzindo situações que são, principalmente, jogos de 

linguagem. 

Josilton Tom 

A madeira, na escultura brasileira, abre um capítulo importante para 

percebermos o vínculo e o endereçamento da matéria à memória de um lugar. Usada 

desde a caixa da feira aos mais nobres altares religiosos e salões da sociedade, a 

madeira pode criar distintas genealogias. Josilton Tom se mostra interessado em toda 

a amplitude desta matéria: o cheiro, a nobreza, a viralatice. E, assim, se apropria de 

madeiras novas, usadas, de demolição ou achadas ao relento. Suas peças trazem 

efeitos brancusianos, simulando partes do corpo, e esquemas como diagramas. De 

um simples gesto num arame, Josilton cria linhas, segmentos de reta, nós, encontros, 

observando extensões que se tridimensionalizam como malhas em desenhos quase 

biológicos. 

Fábio Magalhães 

A pintura de Fábio Magalhães traz uma sedução evidente: a possibilidade de 

representação figurativa mais aproximada ao realismo fotográfico. Porém, Fábio 

subverte esta sedução inicial trazendo relações e referências da história da arte 

coadunadas com observações sobre práticas cotidianas. Como compreensão de 

tradições brasileiras, Magalhães funciona como um magarefe, personagem destinado 

a escarnar animais. Ao mesmo tempo, animais escarnados estão na história da 
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pintura, como o Boi de Rembrandt. As pinturas de Fábio criam, potentemente, distintas 

filiações. Dos memento mori, Magalhães ironiza a certeza da morte com a sedução 

de um beijo, mas, antes de tudo, com a perplexidade de um ser perante um lago de 

narciso. 

Rosa Bunchaft 

Rosa Bunchaft observa a atividade fotográfica como uma missão dilatada. Faz 

do ato fotográfico uma atitude performativa. Observa não somente o que será 

fotografado, mas seu entorno. Atualiza a imagem, pensando-a temporalmente. 

Calcula a ampliação da fotografia com seu próprio corpo. Cria longas exposições 

para que a fotografia funcione não somente como um clic definitivo, mas como 

possibilidade de alargamento do tempo, da mudança na paisagem, da alteração da 

luz. Com o uso do pinhole, Rosa cria uma outra configuração, utilizando-se de 

lugares de observação, frestas, janelas, bastiões, observatórios para criar imagens 

em amplas metragens lineares. Assim, recodifica o que antes chamávamos de 

imagem panorâmica.  
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ANEXO C. Exposição minérios. Texto curatorial de Jovan Matos e cartaz. 

 

 

 

 

 

No submundo sobre as calçadas, depois que o sol se põe e as lojas se fecham, 

crônicas de uma vida noturna são escritas. Que tipo de poesia pode sair dos vales 

das pedras? Nos centros se armam vendas, estacionamentos, calçadas de ricos 

prédios, ou abrigos de precárias moradas de papelão. Entre as pedras, os papeis, 

jornais, chicletes, o  pó da cidade,  restos de pele, asfalto e fuligem se acumulam 

em seus vales . Os mineradores urbanos encontram prata! O prateado do alumínio, 

essa prata que é valor, que é lua, que é luar. Os homens jogam dominó, um 

cafezinho por favor. O comércio ferve e  a pedra brilha. 

 

A calçada caminha, moderna, se decompõe. 

 




