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O fim de uma viagem é apenas 
o começo doutra. É preciso ver 
o que não foi visto, ver outra 
vez o que viu já,  ver na 
Primavera o que se vira no 
Verão, ver de dia o que se viu 
d e  n o i te ,  c o m  s o l  o n d e 
primeiramente a chuva caía, 
ver a seara verde, o fruto 
maduro, a pedra que mudou 
de lugar, a sombra que aqui 
não estava. É preciso voltar 
aos passos que foram dados, 
para os repe�r, e para traçar 
caminhos novos ao lado deles. 
É preciso recomeçar a viagem. 
Sempre.
                   
José Saramago. Viagem a 
Portugal
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Resumo

Nesta dissertação, a par�r da minha produção prá�ca in�tulada Em busca de Ellio� Erwi�, viso verificar conceitos em relação à fotografia e sua inclusão no 
campo da arte contemporânea. Inicialmente realizado em uma viagem a Nova Iorque, Em busca de Ellio� Erwi� contempla a fotografia a par�r de sua relação 
com uma busca de imagens e um imaginário urbano, busca incen�vada por um desejo despertado de meu encontro casual com um livro de fotografias. Com 
isso, questões como viagem, olhar e documento serão indispensáveis para refle�r a ação de fotografar e o desenvolvimento de uma narra�va textual que 
acompanha as fotos, acalentando a ideia de que o fotografar seria um ato de ficção.

Palavras-Chave: Fotografia; documento; ficção; viagem; arte contemporânea.

Abstract

In this research, I intend to verify, from my prac�cal produc�on �tled In search of Ellio� Erwi�, concepts in rela�on to photography and its inclusion in the field 
of contemporary art. Ini�ally conducted on a trip to New York, In search of Ellio� Erwi� contemplates photography from its rela�onship with a search for 
urban images and a imagery urban, pursued fueled by a desire aroused by the chance encounter between me and a photo book. With this, issues such as 
travel, look and document will be indispensable to reflect the ac�on of photography and the development of a textual narra�ve that accompanies the photos, 
cherishing the idea that photographing it would be an act of fic�on.

Keywords: Photography; document; fic�on; travel; contemporary art.



A primeira fotografia de Em busca de Ellio� Erwi� 

foi �rada no dia 26 de outubro de 2014, no exato 

dia em que Dilma Rousseff reelegeu-se presidenta 

do País. De lá para cá, pôde ser visto uma série de 

agressões polí�cas imoralmente direcionadas 

contra a arte e a educação: a breve desintegração 

do Ministério da Cultura até, recentemente, 

ataques às exposições, ferindo a arte, também, em 

sua intenção de inclusão, par�cipação e aceitação, 

principalmente de segmentos marginalizados da 

sociedade. Diante desta onda conservadora e 

reacionária, acentuo o caráter de resistência de 

todos aqueles que produzem arte, educação e 

pesquisa nestes campos. A�tude necessária para a 

prosperidade que tanto desejamos. 
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Portas em automá�co
Quando eu me encontrava preso 

na cela de uma cadeia 
foi que eu vi pela primeira vez ais tais fotografias 

em que apareces inteira 
porém lá não estavas nua, e sim, coberta de nuvens. 

Terra, Terra...

Caetano Veloso

	

 O seu empreendimento é mergulhar no fundo do mar, em busca dos tesouros que o submerso esconde. O pescador de pérolas é um caçador 

legí�mo, e o mar é sua floresta.  Um dia, triunfante, retorna à super�cie com uma pérola. Seu troféu o deixa eufórico. Para o pescador, a pérola significa tudo 

o que o mar pode lhe dar. Então, muda seu come�mento para aquele que não mais precisa mergulhar, caçar, buscar, mas sim, catalogar sua pérola, expondo-

a, exibindo-a, pois é sua conquista, é a prova de seu bravo ato de aventura.

 Decide, depois de algum tempo, finalmente olhar sua pérola. Ao notar, perplexo, que nunca havia correspondido com o olhar para sua conquista, 

descobre também que aquilo que acreditava ser não era. O que o pescador exibia não era outra coisa que não o olho de seu pai. O sujeito se torna inquieto, 

há um esvaziamento precedido de um corte, que o reparte, deixando-o angus�ado e desejante. O mais singelo sen�mento de busca por um tempo perdido 

toma conta do pescador, que vê no voltar a mergulhar a única a�tude possível.

 Mas o mergulho não se dá mais no mar. Na verdade, o mar torna-se o tempo, e os tesouros que o pescador encontra são percebidos como 

transformados em memória. O tempo decompôs o olho de seu pai em pérola e o restante de seus ossos em corais. Agora, o pescador deseja não mais 

retornar, e sim permanecer lá para sempre. O meio se torna um modo de se conectar com o passado: o mergulho é no tempo. O pescador vai aos poucos 

reencontrando restos não só de seu pai, mas também de seus antepassados. Entre ossadas e corais, o que há são fantasmas calcificados, ficções 

cristalizadas, redutos de memória. 

 Por aqui, a história do pescador de pérolas basta. Re�rada do livro A imagem sobrevivente (2013) de Georges Didi-Huberman, ela serve para uma 

breve introdução ilustra�va e metafórica do trabalho que apresento: Em busca de Ellio� Erwi�. Aqui, o mar vai virar cidade; as ossadas, imagens 

fotográficas. O olho se tornará olhar. 

 Mergulhando em Nova Iorque por sete dias, durante o outono de 2014, em uma viagem familiar, encontrei no primeiro dia - no primeiro instante - 

um livro de fotografias: Ellio� Erwi�´s New York. O livro diante de mim era mais do que um olho achado ao acaso naquela caça aos souvenires turís�cos: era 

um olhar sobre a cidade. Sorte a minha ter encontrado tão cedo esta nova maneira de olhar para aquele objeto de desejo que era a cidade de Nova Iorque. 
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Mas, tendo visto tais imagens, a sensação não poderia ser outra senão aquela do pescador de pérolas: mergulhar, mas mergulhar no tempo. Depois de ter 

encontrado o livro e me deparado com as imagens, a utopia arquitetônica e a movimentação frené�ca que tomam conta de Manha�an se tornaram 

fantasmas calcificados, ficções cristalizadas e redutos de memória.

 Em busca de Ellio� Erwi� busca dar conta desse processo e seus desdobramentos a fim de pensar a fotografia enquanto uma prá�ca contemporânea 

do fazer ar�s�co. Esta dissertação visa refle�r sobre o processo, trazendo à luz problemas e reflexões sobre os temas que o cercam – começando com a 

relação ín�ma entre a fotografia e o turismo, finalizando no resultado de uma poé�ca que se conclui na narra�va texto-visual.

 Assim a dissertação avança como uma narra�va da viagem, dos encontros que resultaram em fotografias, das sensações que modificaram meu olhar 

e meus desejos, tornando-se parte integrante do trabalho, como outra forma de contar esta história. Aqui aproveito para acrescentar conceitos que no plano 

teórico preenchem a busca e o mergulho no tempo.

 No primeiro capítulo, a viagem está iniciada. Há o relato do encontro com o livro, a sensação de estar pela primeira vez em Nova Iorque. A viagem se 

torna um espaço para se tornar fotógrafo, e as imagens que nós fazemos, nestes momentos, têm caracterís�cas especiais, formando um reduto afe�vo de 

recordação potencialmente transformado em narra�va. Susan Sontag, Marc Augé e Lívia Aquino se tornam cruciais para dar conta desse cenário 

efervescente da imagem e do turismo. Ainda nesse capítulo, consulto Roland Barthes para, junto à ideia do punctum, pensar esta flechada que levei ao tomar 

o livro com as mãos e com os olhos. Introduzo a ficção como conceito deste trabalho, na lógica da fotografia como processo contemporâneo, a par�r de 

Ronaldo Entler. O olhar como um ato de ficção e, consequentemente, a fotografia também o sendo.

 Na ideia de incorporar reflexões sobre o olhar, o segundo capítulo apresentará temas que me orientaram no início da pesquisa. Apesar de iniciá-lo 

com uma proposição sobre a história da fotografia, revisando o livro O instante con�nuo de Geoff Dyer, neste capítulo, abro um parêntese na tenta�va de 

elucidar os enigmas fotográficos, e proponho-me mais reflexivo aos moldes psicanalí�cos. Com Dyer (2008), há a suposição de uma história da fotografia a 

par�r de imagens que se repetem, desconstruindo um cenário de instante decisivo, conceito tão bem associado à fotografia e proposto por Henri Car�er-

Bresson. O instante con�nuo se encaixaria bem em Em busca de Ellio� Erwi�, através da reivindicação em propor imagens que encontrariam em outras uma 

maneira de se alinhar e dialogar. As fotografias estariam sujeitas aos desejos e angús�as que direcionam o exercício do olhar, e assim costuro o meu processo 

à ideia da fábula freudiana do fort-da, como maneira de ilustrar a busca de imagens através do jogo lúdico da criança que joga o carretel para longe, puxando-

o de volta com uma linha. Em busca de Ellio� Erwi� repete este exercício, com o carretel tornando-se as imagens que eu jogo para longe ao fechar o livro, 

puxando-as de volta com a linha que seria minha câmera. Este capítulo se concentra em tentar dar conta da busca com auxílio daquilo que fora escrito por 

Didi-Huberman em O que vemos, o que nos olha, através do que o autor chama de dialé�ca do olhar.

 Por fim, o úl�mo capítulo volta a tomar a fotografia como matéria-prima do trabalho, agora dentro da dicotomia documento x ficção, embate 

histórico sobre esta tecnologia. Para tanto, refaço um breve panorama da história da fotografia e seu entendimento como documento e prova da verdade, 

ideias que reinaram na aurora da fotografia, para concluir na opinião de fotografia como ficção, sem que isso signifique men�ra, mas sim, uma ferramenta
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de domínio da realidade. Autores como André Rouillé, David Bate, François Soulages, Sophie Berrebi e outros já citados ajudam a refle�r sobre como, 

teoricamente e ar�s�camente, a fotografia direcionaria-se entre o documento e a ficção - Soulages é protagonista inclusive de um encontro que �vemos em 

Paris, quando novamente as palavras se tornaram forma de compor minhas fotografias. Ilustrado por uma relação clássica entre os trabalhos de Berenice 

Abbo� e Eugène Atget, o capítulo ainda retoma a ideia de documentos que fazem imaginar, como proposto por Walter Benjamin. Seja como documentos 

para imaginar, seja como ficção, seja na relação da fotografia denotada x conotada - como pretende Barthes - o livro Ellio� Erwi�´s New York me apresentara 

imagens para sonhar com algum �po de reencontro, além de ter me dado o desejo de fotografar como antes não havia desejado. 

 Neste capítulo apresento o desdobramento mais potente do trabalho, que é a construção de uma narra�va textual que, alinhada com a fotografia, 

denuncia a ficção como ponto específico e convergente das prá�cas até aqui anunciadas. O texto que acompanha as imagens, preenchendo-as, é um 

chamamento ao que há de nostálgico e interior ao eu fotógrafo. In�tulado Mateus, vou te contar uma história..., este texto propõe amarrar minhas 

fotografias às viagens narradas, ao exercício do olhar e à fotografia como documento para imaginar. 

 Sobre a construção desta dissertação gostaria de ressaltar o fantás�co e delicioso exercício de ler em línguas que não a minha. Sendo esta dissertação 

conclusão daquilo que inaugura, em minha vida, uma empreitada tanto teórica quanto prá�ca no campo das artes visuais, me de�ve a buscar entendimentos 

que não eram do meu alcance anteriormente sobre a relação da fotografia em sua história, em sua essência e em sua relação com a arte. Resultando a 

incorporação de algumas largas citações ao longo do texto – inclusive em língua estrangeira - como forma de aproveitar o fato de eu conseguir ler nessas 

línguas e de possuir os fragmentos dos textos lidos de forma afe�va. Abrindo espaço para que o leitor possa encontrar alguma das reflexões que me 

entusiasmavam em sua língua original, eu optei por trazer em nota de rodapé traduções feitas por mim de tais trechos.

 Ao longo do texto, apresento as fotografias da série Em busca de Ellio� Erwi� às vezes postas lado a lado com algumas fotografias de Erwi�, outras 

vezes soltas no texto, como parte dessa aventura de encontrar imagens ao longo do percurso. Incluo também algumas fotografias pessoais da minha viagem 

com minha família: imagens que ilustram o texto e auxiliam neste mergulho turís�co e desbravador por Nova Iorque.

 *

 O pescador de pérolas infelizmente também precisa voltar à super�cie e reencontrar o oxigênio. Ele não se preocupa: o retorno ao mar é inevitável, 

ainda mais agora embriagado de desejo e angús�a. Sensações que vêm da percepção de que o mar é o tempo e de que do encontro se faz a imagem.
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1. A viagem como metáfora produ�va

Navegar em direção às índias e descobrir a América

Paulo Leminski

1.1. Fecha os olhos para ver

 Ocorreu-me, uma vez, viajar. 

 Em 2010, resolvi conhecer a distante Nova Zelândia e pela primeira vez me sen�a viajando, talvez pela distância, talvez pelo tempo, talvez pelo modo 

solitário como acontecera. Uma experiência pessoal que me causou transtornos, e passei a sen�r que viajar faria parte de mim: sair por aí encontrando novas 

paisagens, pessoas, histórias e, principalmente, imagens. Talvez não coincidentemente, foi um rapaz que conheci em Auckland que me ensinou o que eram e 

como funcionavam o diafragma e o obturador da câmera fotográfica. Obrigado, André! 

 A viagem tornou-se um ambiente para a criação, seja um momento de produção ou de reflexão. Poderia pensar a viagem como atelier? Acredito que 

sim. Proponho uma viagem que pareça não terminar com o retorno para casa, ampliando-se, deslocando-se e refazendo-se a par�r de uma poé�ca que 

revisita suas imagens. Uma nova viagem cujos novos limites modificam inclusive aquilo que fora dado a ver durante o percurso. A viagem nunca termina.

 Para Siegfried Kracauer o viajante moderno se assemelha às crianças, pois ele se alegra ingenuamente com as novas velocidades, com o livre andar e 

com os espetáculos geográficos que até então eram desconhecidos (KRACAUER, 2008). Gosto desta percepção que aproxima o viajar da sensação de ser 

criança, assemelhando-se ao estado de descoberta que os niños têm quando tudo parece novo e entusiasmante. Viajar se torna um ato de retornar à 

infância.

 Lembro-me de quando visitava a Galeria Mamute, no centro de Porto Alegre, acompanhado da professora e amiga Elida Tessler. Estávamos em uma 

tarde de discussões sobre arte e novos projetos, em que ela me mostrara o que seria o “seu menor trabalho”, conforme me confessara. Quando, de cima de 

uma sacada, olhamos para a cidade, Elida me comentou: “parece que estou viajando, pois nunca havia visto a cidade daqui”. Elida fora a criança que soube 

ver o novo na velha paisagem urbana, que tanto estamos acostumados e já afogados, manifestando a novidade e a estranheza com a sensação de estar 

viajando. Marc Augé veria nessa viagem de Elida uma de nossas tarefas mais urgentes, a de reaprender a viajar, mesmo que eventualmente, por perto de 

nossa casa, para reaprendermos a olhar (AUGÈ, 2013). 

 Faz parte da poé�ca desse trabalho a relação com o objeto livro. Pois, o que teria desencadeado o processo de busca pelas imagens foram as 

fotografias que eu vira nas páginas de um livro dentro de uma loja de souvenires: Ellio� Erwi�´s New York. Pensar os livros como catalisadores da viagem e do 

olhar é dar a eles uma aproximação com o que poderia ser um guia turís�co. O livro com as fotografias de Erwi�, que me fizera conhecer uma Nova Iorque 

possível, fora capaz de mexer comigo, com meu olhar, com minha viagem.
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 O olhar se torna componente básico do viajante curioso, que tenta saciar-se das grandes novidades, dos novos possíveis, convivendo com a ânsia de 

sen�r que a viagem não é eterna. A intensidade daquilo que é novo e que é dado a ver causa no viajante o medo do esquecimento. Surge a fotografia. Uma 

ferramenta que alivia o peso de uma memória, oposta à imagem fotográfica, enevoada, enfraquecida, duvidosa, frágil, efêmera. Fotografamos para 

podermos esquecer, então. Joan Fontcuberta acredita que, se pegarmos uma coleção par�cular de fotografias que incluem somente situações agradáveis e 

entendidas como excepcionais do co�diano, como viagens, ritos, celebrações, férias, perceberemos que “fotografiamos para reforzar la felicidad de estos 

momentos. Para afirmar aquello que nos complace, para cubrir ausencias, para detener el �empo y, al menos ilusoriamente, posponer la ineludibilidad de la 

muerte. Fotografiamos para preservar el andamiaje de nuestra mitologia personal” (FONTCUBERTA, 2011, p. 44)¹. Com a fotografia digital fazemos ainda 

mais fotos, �rando ainda mais o peso da memória, dando a ela a função de preencher as imagens com o sen�mento humano e com as histórias a elas 

atribuídas. Assim, o diálogo que se abre entre a imagem e a memória será construído neste trabalho; uma dependente da outra para a produção do fazer 

ar�s�co.

 “A fotografia desenvolve-se neste costume moderno que é o turismo, o que torna decididamente anormal viajar por prazer sem levar uma câmera” 

(SONTAG, 2004, p. 19).  Existe uma é�ca do ver que colocaria em ordem as maneiras de olhar, como sugere Susan Sontag. Esta é�ca estaria associada com a 

fotografia pelo poder desta em nos ensinar um novo código visual, pois as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o 

que temos o direito de observar (SONTAG, 2004, p. 13). Sejam indivíduos ou famílias que viajam, todos levam consigo uma câmera que os acompanham e os 

permitem registrar os momentos da viagem: 

Viajar se torna uma estratégia de acumular fotos. A própria a�vidade de �rar fotos é tranquilizante e mi�ga sen�mentos gerais de 
desorientação que podem ser exacerbados pela viagem. Os turistas, em sua maioria, sentem-se compelidos a pôr a câmera entre si 
mesmos e tudo de notável que encontram. Inseguros sobre suas reações, �ram uma foto. Isso da forma à experiência: pare, �re uma foto e 
vá em frente. (SONTAG, 2004, p. 20).

 Sontag sugere certa padronização não só de hábitos, mas daquilo que fora feito para ser olhado - e fotografado - pelo turista. Augé afirma que “on va à 

Dinseyland pour pouvoir dire qu´on y est allé et en fournir le preuve” (AUGÉ, 2013, p. 27)².Assim a fotografia assumiria, no turismo, a função documental, de 

registro de um momento par�cular daqueles que viajam: “por meio de fotos, cada família constrói uma crônica visual de si mesma – um conjunto portá�l de 
 

imagens que dá testemunho da sua coesão” (SONTAG, 2004, p. 19). Para John Tagg (2005 p.1), a fotografia funciona como uma “consola�on of a truth in the 

past wich cannot be ques�oned”³, afirmando a ideia de uma prá�ca fotográfica que tem como obje�vo a cristalização do passado e da pretensão eterna da 

¹ “Fotografamos para reforçar a felicidade destes momentos. Para afirmar aquilo que nos alegra, para cobrir ausências, para parar o tempo e, ao menos ilusoriamente, adiar a morte 
inevitável. Fotografamos para preservar o andaime de nossa mitologia pessoal” (Tradução do autor).
² “Nós vamos à Disney para podermos dizer que fomos e fornecer a prova disto” (Tradução do autor).
³ “o consolo de uma verdade no passado do qual não pode ser ques�onada” (Tradução do autor).
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da memória. Memória e fotografia funcionariam de maneira parecida, conforme Laura Flores, pois trariam ao presente imagens visuais, diferenciadas pelo 

fato de que a “memória faz isso de modo mental, enquanto a fotografia, de modo material” (FLORES, 2011, p. 125). Em uma fantás�ca pesquisa que relaciona 

as ações da empresa Kodak na formação de um turista-fotógrafo⁴, Lívia Aquino relaciona fotografia e turismo como prá�cas construídas por uma ideologia do 

olhar e do consumo, em que fotografar faria parte essencial da viagem pautada no turismo. Aquino afirma que:

Turismo e fotografia, no caso, atuam em conjunto, criando discursos, formando organizações e delimitando modos de ação relacionados 
às viagens e aos diversos aprendizados do fotográfico, como um desejo de conhecer e registrar os lugares e, com isso, apoderar-se deles 
como conquistas. Essa estruturação abrange ações em torno das excursões, como um circuito. Um ritual no qual se procura ver e fotografar 
aquilo que foi visto nos folhetos das agências ou nas fotografias dos amigos, para que, na volta, tudo seja exibido como nova versão do 
mesmo lugar. O turista-fotógrafo é atraído a edificar o mundo-imagem que promete sobreviver em eventos cuja suposta importância ele 
não consegue a�ngir se não com a fotografia. [...] A fotografia e o turismo se caracterizam assim como um importante meio de 
estruturação da experiência dos rituais de viagem, e, juntos, operam e criam juízos de valor, tanto nos modos de ver quanto na 
compreensão do tempo e do espaço. (AQUINO, 2016, p. 23).

 Inicio minha discussão com a lógica do turista-fotógrafo, pois fora com esse sen�mento que embarquei para Nova Iorque, e fora uma reformulação 

desta lógica que acontecera a par�r do meu contato com o livro de Ellio� Erwi�. Ao mesmo tempo em que já não buscava as imagens vistas em folhetos de 

agência e nas fotografias de amigos, eu também queria fotografar o que fora visto, operando e criando juízos de valor nos modos de ver e compreender o 

tempo e o espaço, como indica Aquino. Porém um tempo e espaço que, para mim, distanciava daquele percebido pela massa de turistas atraídos por Nova 

Iorque. Uma massa ar�culando-se entre o turismo e a fotografia, que operariam de maneira inerente entre si, formulando uma cultura ligada às viagens, 

criando desejos, formando valores, orientando prá�cas, inves�ndo tempo e concentrando economias (AQUINO, 2016). 

 Sobre as massas e o desejo que as unem podemos pensar a par�r de Freud em sua análise da psicologia das massas. O psicanalista adverte a 

necessidade de um interesse de algo em comum por um objeto “para que os membros casualmente reunidos de uma mul�dão formem algo como uma 

massa no sen�do psicológico” (FREUD, 2013, p. 58). Esse desejo em comum seria rever�do principalmente em imagens, das quais os turistas-fotógrafos 

perseguiriam e buscariam a fim de tornar a jornada completa. A a�tude dos membros da massa, como, por exemplo, fotografar as mesmas paisagens e 

objetos já fotografados, evidenciaria a ação como uma compulsão a imitar os outros e em permanecer em harmonia com o grande número (FREUD, 2013). 

André Gunthert, ao visitar as belas paisagens da cidade do Rio de Janeiro, percebera que a emoção não estaria somente naquilo que seus olhos admiravam, 

⁴ Vamos compreender o conceito de turista-fotógrafo a par�r da ideia de um fotógrafo amador e que pra�ca a fotografia durante a viagem de forma incessante. Para Aquino o “turista-
fotógrafo marca sua presença como aquele que carrega uma câmera e está pronto para registrar a viagem em todos os detalhes, como forma de validá-la” (AQUINO, 2016, p.22).
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mas também em poder fotografar e compar�lhar conscientemente um dos altos lugares da humanidade: “o turista goza do fato de que (re-) conhece aquilo 

que leva a assinatura da experiência cole�va” (GUNTHERT, 2012, p. 27).

 Encontro em Mar�n Parr um trabalho que ilustra o turista-fotógrafo em sua essência, aquele que carrega sempre uma câmera para todos os lugares e 

registra os momentos da viagem para que possam ser revistos e evocarem lembranças da experiência (AQUINO, 2016). Repe�ndo os gestos de outros 

viajantes que ali já es�veram, numa maneira de dizer “eu também es�ve aqui, veja!”. Faço referência ao trabalho Tu�a Roma (2005), exibido também na 

décima quinta edição do Fes�val Internacional de Fotografia de Roma, ocorrida de 21 de outubro de 2016 até 8 de janeiro de 2017, sobre o qual Alessandra 

Mauro faz a seguinte análise:

Tourists in Rome are walking graffi�. They scar the face of a city supposed to be sublime. [...] Just look at them (the tourists) with their 
cameras and cokes and caps and maps: anything but sublime. But the look – and think – again. If you really open your eyes, isn´t what you 
are seeing also a collec�ve rite? The meal under the Pantheon´s colonnade – doesn´t that have a touch of sacramental? The enthusias�c 
photographers taking pictures with cameras held alo� over the crowds, isn´t that capturing the sublime, a la�er-day divina�on? The 
obligatory i�neraries – don´t they too create a liturgy, one possibly worthy as any rite of yore? Pilgrims of old sought out relics; their 
successors today pore over maps. Aren´t both a�empts to possess a piece of a sacred soil? […] Perhaps modern Rome s�ll links heaven to 
earth – with tourists as part of the process. (MAURO, 2016, p. 42)⁵.

 Enquanto Mauro (2016) faz uma reflexão um tanto poé�ca dessa relação entre turista e cidade, Aquino (2016) vê na a�tude de Parr, em capturar os 

traços do turismo, uma contradição:

Mar�n Parr reconhece um sujeito turista e aponta uma espécie de sintoma do mundo em fins do século no grande fluxo de pessoas em 
busca de imagens. Entretanto, o risco que o ar�sta corre com sua ironia localiza-se em uma fronteira tênue entre a alegoria das 
performances dos turistas e o esvaziamento de um legado deixado pela fotografia com protocolo que implica um �po de perseguição do 
objeto do olhar, como se ele próprio fizesse parte das anotações de Sontag: “Pare, �re uma foto e vá em frente”. (AQUINO, 2016, p. 18).

 As fotografias de viagem formam os tradicionais álbuns de família, ou, hoje, enchem os HD´s dos computadores par�culares de cada um. É bem 

provável que, se aproximados todos esses álbuns �sicos e digitais de fotos de viagem, encontraríamos fotografias muito semelhantes de diferentes turistas-

fotógrafos que teriam visitado os mesmos lugares. 

⁵ “Os turistas, em Roma, são como pichações. Eles cicatrizam a face de uma cidade supostamente sublime (...) Apenas olhe para os turistas com suas câmeras e coca-colas e chapéus e mapas: 
não há nada de sublime. Mas olhe – e pense – novamente. Se você realmente abrir seus olhos, o que você vê não é um rito cole�vo? O grupo sob as colunas do Panteão – não tem um toque 
de sacramental? Os entusiasmados fotógrafos �rando fotos com a câmera sobre a mul�dão não estariam capturando o sublime, uma adivinhação dos úl�mos dias? Os i�nerários 
obrigatórios – não criam a liturgia, uma possibilidade mais valiosa do que qualquer rito de outrora? Peregrinos das velhas buscas por relíquias; seus sucessores se apoiam em mapas. Não 
estariam ambos em busca da posse de um solo sagrado? (...) Talvez Roma moderna ainda ligue o céu à terra – com os turistas como parte do processo” (Tradução do autor).
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[1] Mar�n Parr, Tu�a Roma, 2005

[2] Corinne Vionnet, Roma Da série Photo 
Opportuni�es. 2005-2014

 A aproximação de fotografias realizadas por turistas em locais “clássicos”, repe�ndo ângulo, 

enquadramento e objeto da tomada fora posta em prá�ca na série Photo Opportuni�es da ar�sta suíça 

Corinne Vionnet, iniciada em 2005. Para formular a série, ela começara a buscar na internet palavras-chave 

de imagens vernaculares de pontos turís�cos após ter observado que a maioria dos snapshots estariam 

consciente ou inconscientemente relacionados com a existência de um imaginário do local. O trabalho 

revelaria como já temos em nossa consciência o melhor lugar para o registro de um monumento ou 

paisagem. “Quando sobrepõe as fotografias, porém, Vionnet �ra a opacidade de cada uma e faz com que as 

camadas apareçam su�lmente, construindo uma nova imagem, com outra densidade, e fazendo surgir um 

turista figurando como vulto sem muita definição diante dos lugares” (AQUINO, 2016, p. 19).

 A repe�ção incessante dos mesmos temas reflete a necessidade dos sujeitos em confirmar a 

realidade e de realçar a experiência por meio de fotos: um consumismo esté�co em que todos, hoje, estão 

viciados (SONTAG, 2004). A filósofa con�nua: 

Não seria errado falar de pessoas que têm uma compulsão de fotografar: 
transformar a experiência em si num modo de ver. Por fim, ter uma experiência se 
torna idên�co a �rar uma foto, e par�cipar de um evento público tende, cada vez 
mais, a equivaler a olhar para ele, em forma fotografada. Mallarmé, o mais lógico 
dos estetas do século 19, disse que tudo no mundo existe para terminar num livro. 
Hoje, tudo existe para terminar numa foto. (SONTAG, 2004, p. 35)

 André Gunthert lembra o Guide Vert, uma popular série de guias turís�cos franceses editados 

desde 1926, que teria mesclado indicações prá�cas e informações culturais, oferecendo ao viajante um 

esquema preciso da experiência turís�ca, com propostas de percursos e localização de monumentos 

turís�cos, que nutrem o imaginário (GUNTHERT, 2012). Os guias turís�cos seriam apenas um exemplo 

desses nutri�vos: haveria as revistas, o cinema, a televisão, os comerciais, as fotografias compar�lhadas na 

internet, entre outros espaços, que nos dariam imagens para desejarmos encontrá-las nas nossas viagens. 

Com os guias, o turista aprenderia o que e como contemplar, ins�gando-o a ir a determinados lugares. Esta 

educação dada através destes manuais do ver ajudaria a comercializar pontos de vista (AQUINO, 2016).
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 Gunthert (2012) adverte sobre a importância da reflexão teórica acerca do turismo: “menosprezar 

a experiência do turismo ou reduzi-la a um prazer desvalorizado sob o pretexto de que ela é compar�lhada 

por milhões de indivíduos leva logicamente a maior parte dos autores a negligenciar a significação da 

operação fotográfica que lhe é coextensiva” (GUNTHERT, 2012, p. 25). Porém, não é só da teoria que se 

espera uma reflexão sobre a viagem. A produção fotográfica e ar�s�ca ocupou-se em abordar os aspectos 

do deslocamento geográfico, “problema�zando o turismo nessa relação com a fotografia, apontando 

questões sobre o conteúdo e as formas de ver, a serialização, o esgotamento, a posse e a pose” (AQUINO, 

2016, p. 17). 

 Dentro do campo da fotografia, The americans (1958), de Robert Frank (1924), toma minha atenção 

constantemente e me enche de entusiasmo ao que se refere ao locomover-se e ao fotografar. Munido de 

uma bolsa da Fundação Guggenheim, Frank atravessara parte os Estados Unidos, entre 1955 e 1956, 

confirmando “o desaparecimento, da an�ga unidade que reunia imagem e o mundo [...], transformando os 

modos de ver e as maneiras de mostrar que prevaleceram com a fotografia-documento” (ROUILLÉ, 2009, p. 

170). O trabalho de Frank teria traído a é�ca do ver proposta por Sontag (2004), rompendo com uma lógica 

de fotografia que padronizava o que e como ver, ou pelo menos, transformando-o. Frank estaria criando e 

propondo novas visibilidades, apresentando uma visão ácida dos Estados Unidos (EDWARDS, 2012). A 

nova maneira de ver o país se estenderia propondo uma nova percepção do que é viajar, pois:

[...] quanto à estrada americana que ele atravessa, é a traçada pela beat genera�on, 
em par�cular por Jack Kerouac. Não é aquela estrada em que se lançaram, no século 
XIX, as grandes expedições para descobrir paisagens grandiosas e os espaços 
mí�cos do oeste; tampouco é a estrada que os fotógrafos da Farm Security 
Administra�on tomam, nos anos 1930, para se juntar aos camponeses ví�mas da 
crise. A estrada que Frank percorre não leva a lugar nenhum. No cruzamento da 
postura beat com as facilidades proporcionadas pela bolsa Guggenheim, Frank 
dedica-se a uma errância confortável, na aventura de uma liberdade total. Sem 
des�no impreterível, sem obje�vo nem razão, sua estrada não lhe impõe noção de 
percurso. É um território do nonsense, assim como uma zona de acasos, de 
encontros fortuitos e efêmeros, de atenção aos espaços, às coisas e os mínimos 
acontecimentos do co�diano. É um espaço do vazio [...] Território do nonsense, ou 
de uma outra modalidade do sen�do? Território do vazio, ou de uma outra forma de 
pleno? (ROUILLÉ, 2009, p. 170-171).

[3] Robert Frank, The americans, 1958
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 Com Frank “o 'eu' ganha em humanidade e em subje�vidade. É um 'eu' fotográfico disposto de maneira plenamente assumida, com uma vivência 

pessoal, sen�mental e até in�ma” (ROUILLÉ, 2009, p. 173). Gosto de ler as imagens de Frank a par�r do poema Ler pelo não de Paulo Leminski.

Ler pelo não, quem dera!
em cada ausência, sen�r o cheiro forte
do corpo que se foi,

    a coisa que se espera (LEMINSKY, 2013, p. 223).

 O ler pelo não referido por Leminski (2003) estaria associado com o território do nonsense proposto por Rouillé (2009) e, além disso, a ideia de uma 

coisa que se espera transformaria o trabalho de Frank em algo para além da obje�vidade de uma fotografia pautada na verdade documental. Para Rouillé 

(2009), a fase documental da imagem fotográfica

foi colocada, em grande escala, ao lados dos poderes, por evidenciar ao máximo os seus representantes e respec�vos atos, lugares e 
emblemas, ao mesmo tempo que excluía ou marginalizava importantes setores do povo, ou traves�a suas condições de existência. 
(ROUILLÉ, 2009, p.47).

 O fotógrafo mostraria lugares e pessoas esquecidos pelos espaços de poder, tanto quanto operários, trabalhadores, negros e negras, velórios e 

encontros populares. Frank teria influenciado o campo da fotografia e dos ar�stas que trabalham com esta ferramenta. Para analisar meus processos prá�cos 

em Em busca de Ellio� Erwi� preciso pensar a maneira como a fotografia está sendo u�lizada. A fotografia que se alternaria entre o registro desse ser turista 

assumindo primeiramente um caráter documental, mas que também estaria se projetando como protagonista neste cenário de deslocamento e 

preambulações. A fotografia não seria só a imagem, mas, também, parte do processo.

1.2. Viagem à Nova Iorque
A gente escreve o que ouve

Nunca o que houve

Oswald de Andrade

A rua, que eu acreditava fosse capaz de imprimir à minha vida giros surpreendentes, 
a rua, com as suas inquietações e os seus olhares, era o meu verdadeiro elemento:

nela eu recebia, como em nenhum outro lugar, o vento da eventualidade

André Breton 
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 A ida com minha família para Nova Iorque não �nha propostas muito diferentes do turismo abordado por Sontag, Augé e Livino: uma viagem familiar 

que teria procurado criar sua história com fotografias, que serviriam para contar e relembrar estes momentos vividos, visitando pontos turís�cos, 

conhecendo restaurantes e, obviamente, diver�ndo-se.

 Chegamos já era noite, o que é interessante, pois a noite e a escuridão antecedem o dia e a luz. É bom já estar num lugar para o sen�r amanhecer. Era 

tarde que deu tempo apenas para que jantássemos perto do hotel. Na manhã seguinte, par�mos cedo para conhecer o Empire State Building. O que não 

esperávamos era uma fila do tamanho da altura daquele arranha-céu para chegarmos ao topo, onde King Kong enfrentara o exército americano. Eu que não 

tenho muito prazer pela altura, nem teria feito questão de esperar por mais de quatro horas para tanto. Mas, como esta seria uma viagem de acasos, foi bom 

ter esperado. 

 Muito menor que o tempo de espera, fora o tempo aproveitando a vista panorâmica do Building, pois, combinando um forte vento com a quan�dade 

imensa de turistas, não dava para �rar tanto proveito. Descemos com muito mais rapidez do que subimos e encontramos algo que descobri ser uma mania, 

um tanto inteligente, dos empreendedores do turismo nos Estados Unidos: há uma lojinha de souvenires antes da porta de saída. Eu que não suporto este 

�po de comércio fiquei observando minha irmã decidindo se comprava ou não um chaveiro.  Porém, para esse momento de tédio, acrescentarei uma linha 

um tanto roman�zada sobre um feixe de luz que entrou pela janela e iluminou um livro suspenso em uma estante acima dos ursinhos de pelúcia, dos imãs de 

geladeira e dos cartões postais: um livro me olhara. 

 Peguei o livro com a ponta dos pés e puxei um fotógrafo que não conhecia: Ellio� Erwi�´s New York era o �tulo. Ao abrir, de imediato, comecei a me 

sen�r tocado por imagens e uma sensação estranha, que oscilava entre desejo e angús�a. Página por página fui percebendo uma Nova Iorque que 

desconhecia, e queria conhecer. Eram fotografias an�gas, de uma cidade que parecia estar distante no tempo, mesmo que próxima no espaço. O primeiro 

contato que �ve com Ellio� Erwi� (1928 -) fora através do seu olhar, e essa é uma bela maneira de ser apresentado para uma pessoa. Meu imaginário foi 

sendo ocupado por aquelas fotografias em preto-e-branco e, sem perceber, fui deixando de lado a cidade que vivia na minha imaginação e que perdia mais 

espaço a cada página que eu virava. Ver um pouco através dos olhos de Ellio� Erwi� era sen�r que

[...] em algum lugar atrás desses olhos, atrás desses gestos, ou melhor, diante deles, ou ainda em torno deles, vindo de não sei que 

fundo falso do espaço, outro mundo privado transparece através do tecido do meu, e por um momento é nele que vivo, sou apenas 

aquele que responde à interpretação que me é feita. Por certo, a menor retomada da atenção me convence de que esse outro que me 

invade é todo feito de minha substância: suas cores, sua dor, seu mundo, precisamente enquanto seus, como os conceberia eu senão 

a par�r das cores que vejo, das dores que �ve, do mundo em que vivo? Pelo menos, meu mundo privado deixou de ser apenas meu, é 

agora, instrumento manejado pelo outro, dimensão de uma vida generalizada que se enxertou na minha. (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 

22).
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 Maurice Merleau-Ponty faz uma avaliação de percepção do mundo através do olhar e de uma relação com o outro: “é verdade que o mundo é o 
que vemos e que, contudo, precisamos aprender a vê-lo” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 16). As imagens nos ajudariam a ver o mundo, e nossa relação com 
elas seria fundamental para tanto.

 Pensando fotograficamente, Roland Barthes ar�cula uma reflexão sobre este fascínio que tais imagens teriam causado em mim. Refiro-me ao 

exercício do punctum, que seria uma “picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também lance de dados. O punctum de uma foto é esse 

acaso que, nela, me punge (mas também me mor�fica, me fere)” (BARTHES, 2015, p. 29). Assim, algumas imagens teriam causado uma ruptura em mim e, 

consequentemente, teriam �do efeito no meu olhar, mesmo que eu não �vesse percebido ainda. A instância do punctum é individual e não, 

necessariamente, encontra-se em todas as imagens: o que pode ter aberto ferida em mim não necessariamente teria feito em outra pessoa.

[4] Ellio� Erwi�´s New York, 2011. Arquivo pessoal
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 Atribuir ao punctum uma a�tude pessoal e subje�va faz da ação de revelá-lo também a de revelar-se, o que é di�cil. Mas, o que parecia fissurar-me, 

nas imagens de Erwi�, era um humor latente, que permeava em muitas páginas daquele livro, e dava um tom cômico ao cenário urbano nova iorquino. Uma 

oposição ao sen�mento de ferida do punctum seria algo que estaria em todas as imagens fotográficas: o studium, atribuído a um gosto pela imagem, mas sem 

acuidade par�cular (BARTHES, 2015), referindo-se ao que pode ser visto de imediato, como o local, as pessoas, a espacialidade da foto entre outras 

caracterís�cas visuais. Barthes ainda consideraria o punctum como algo que poderia estar fora da moral e do bom gosto, algo mal-educado, por isso, dar 

exemplos desse sinal, seria entregar-se. O punctum revela aquele que o vê.

 

 Esta acuidade do punctum faria da relação que �ve com este livro muito pessoal. Algumas vezes ques�onado sobre o porquê da escolha por Ellio� 

Erwi� para compor este trabalho, não soube responder. Ou talvez, não tenha dado a resposta tecnicista que muitos dos ques�onadores teriam desejado. 

Acontece que, entre mim e estas imagens, um efeito par�cular fora causado, e o que teria levado a realização das fotografias deste trabalho estaria pautado  

nesse ferimento quase inexplicável. Não reivindico o olhar erwi�ano dentro de uma escala de valores sobre o olhar pela cidade de Nova Iorque ou sua 

relevância ar�s�ca a par�r de suas fotografias. Pelo menos não o faço de maneira consciente e teórica. Naquela loja de souvenires, encontrei a lembrança que 

quis levar para casa: o olhar de Ellio� Erwi�.  
 E�enne Samain divide punctum e studium a par�r de dois verbos: oferecer e registrar, respec�vamente. Disto, o studium seria aquilo que a câmara 

obscura teria registrado.

[5] Ellio� Erwi�´s New York, 2011. Arquivo pessoal
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[...] isto é, esse campo de dados inscritos e, geralmente, condensados numa imagem que se oferece ao meu olhar, e sobretudo ao meu 
intelecto. É a Fotografia como campo de estudo, lugar de uma inves�gação possível, de um reconhecimento das informações, dos signos e 
das mensagens que ela denota e conota, o terreno de um saber e de uma cultura que posso compreender, desvendar e enunciar nos 
moldes da ciência. O studium é a Fotografia enquanto ela vem me procurar – eu sujeito de sua leitura -, informando-me, comunicando-me, 
oferecendo-me o sen�do “que apresenta naturalmente ao espírito”, o sen�do óbvio. (SAMAIN, 2005, p. 124).

 E quando trata do punctum, algo que iria para além das fotografias unárias, ou aquelas que transmitem “enfa�camente a realidade, sem duplicá-la, 

sem fazê-la vacilar” (BARTHES, 2015, p. 40), Samain revela o desejo de aventura que Barthes teria proposto ao analisar uma fotografia e fazê-la exis�r 

(BARTHES, 2015). Assim, para Samain, 

[...] quando abandonamos o studium no deserto melancólico da evidência do signo e da racionalidade cultural, podemos, de repente, 
redescobrir seu punctum [...] o que oferece a câmara clara: essa mesma imagem que, de repente, se torna branca, transparente, 
oferecendo-se não mais ao meu intelecto, mas ao meu afeto. Com o punctum, não é mais o intelecto que fala, é o corpo que age e que 
reage. [...] O punctum da Fotografia em Barthes é o que a imagem cala, o indizível da imagem, o inesgotável da imagem. O silêncio que nela 
fascina e perturba faz gritar o corpo, quando o olha à procura de si aventura-se no seu espelho, no seu campo cego. (SAMAIN, 2005, p. 122 - 
124)

 Sem pousar especificamente sua reflexão na imagem fotográfica, mas também sem descartar a hipótese de assim nós fazermos, Didi-Huberman – 

pensando sobre a tarefa do historiador da arte, enquanto leitor de uma figurabilidade – o faria de uma maneira que eu assemelho com o punctum fotográfico. 

Para Didi-Huberman,

[...] é isso o que está em jogo: saber, mas também pensar o não-saber quando ele se desvencilha das malhas do saber. Diale�zar. Para além 

do próprio saber, lançar-se na prova paradoxal de não saber, mas pensar o elemento do não-saber que nos deslumbra toda vez que 

pousamos o olhar sobre uma imagem de arte. Não se trata mais de pensar um perímetro, um fechamento, trata-se de experimentar uma 

rasgadura cons�tu�va e central: ali onde a evidência, ao se es�lhaçar, se esvazia e se obscurece. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 16).

 Os sete dias seguintes que completaram minha viagem seguiram no modelo turís�co: visitamos a Estátua da Liberdade, os museus, o Central Park, 

fomos à Times Square, incluindo um espetáculo da Broadway, fizemos compras, comparamos preços, etc. Diante deste frenesi, eu produzira uma grande 

quan�dade de imagens, possibilitado pela capacidade quase infinita de uma câmera fotográfica digital. Antes de dormir, no hotel, folheava o livro de Erwi� 

atento às imagens, pedindo a elas algo a ver naquela cidade, algo a buscar. Percebi que tal livro era agora meu guia turís�co, que me dava a mão, convidando-

me a ir pelo espaço e pelo tempo. 
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 As fotografias do livro vão do fim da década de 1940 até o início dos anos 2000. É tempo! São mais de sessenta anos em que Erwi� fora capaz de ver e 

sen�r as mudanças da grande metrópole que é Nova Iorque, em específico a região de Manha�an. A energia da cidade teria atraído o fotógrafo parisiense, 

juntamente com a imigração de um centro ar�s�co que saia de Paris, e da Europa pós-guerra, e chegava à cidade dos Estados Unidos. 

Principalmente entre 1890 e 1940, uma nova cultura (a era da máquina?) escolheu Manha�an como laboratório: uma ilha mí�ca onde a 
invenção e o teste de um es�lo de vida metropolitano com sua respec�va arquitetura podiam se dar como uma experiência cole�va, na 
qual a cidade inteira se conver�a numa fábrica de experiências criadas pelo homem, em que o real e o natural deixavam de exis�r. 
(KOOLHAAS, 2008, p. 26).

 Para o urbanista Rem Koolhaas, pode se pensar uma lógica do manha�anismo que 

[...] quer mostrar Manha�an como produto de uma teoria não formulada, cujo programa – exis�r num mundo totalmente fabricado pelo 
homem, isto é, viver dentro da fantasia – era tão ambicioso que, para se tornar realidade, nunca podia ser anunciado abertamente 
(KOOLHAAS, 2008, p. 26). 

 Sobre esta construção moderna a qual compe�a Nova Iorque, surgiria a figura do fotógrafo Ellio� Erwi�, que passearia seu olhar sobre tais condições 

da cidade. Caracterís�cas que estão bem longe do meu ser e estar naquele momento. Erwi� teria se estabelecido na cidade, perambulando pelas ruas e 

esquinas, podendo-se dizer parte daquele lugar: de alguma maneira, teria habitado Nova Iorque. Eu fora um sujeito de efêmera passagem, sete dias apenas; 

um turista - mais um turista. Diante dessa dialé�ca de estar em algum lugar, diferencio-me de Erwi�: ele seria um ser-flâneur; eu, um estar-turista. Penso nas 

virtudes do flâneur propostas por Walter Benjamin:

[...] tudo desfilava e era visto, os dias de festa e os de luto, o trabalho e o lazer, os costumes matrimoniais e os hábitos celibatários, a família, 
a casa, os filhos, a escola, a sociedade, o teatro, os �pos sociais as profissões. O registro tranquilo dessas descrições ajusta-se aos hábitos do 
flâneur, que é uma espécie de botânico do asfalto [...] “quem consegue entediar-se no meio de uma mul�dão” – diz uma frase de Guys 
transmi�da por Baudelaire – “é um idiota”. [...] A rua transforma-se na casa do flâneur, que se sente em casa entre as fachadas dos prédios, 
como o burguês entre as suas quatro paredes. (BENJAMIN, 2015, p. 38-39).

 Sejam os dias de festa, os de luto, os de trabalho e de lazer, os costumes matrimoniais e celibatários, entre os outros, tudo isto está presente de alguma 

maneira nas fotografias que eu encontrara naquele livro. Mas não só por isso que eu designo o caráter de um legí�mo flâneur para Erwi�: seria também pela 

condição de parecer se sen�r pleno no perambular nas streets de Manha�an, que o livraria do tédio, fazendo-o sen�r-se só, mesmo que no meio da mul�dão. 

Porém, entre tanta gente, Erwi� aguça o olhar, pois com o flâneur “o prazer de olhar, celebra o seu triunfo. E ele tanto pode concentrar-se na observação - e 
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então nasce o dete�ve amador – como pode estagnar no curioso – e então o flâneur torna-se basbaque” 

(BENJAMIN, 2015, p. 71). 

 Briony Fer lembra a figura desse sujeito a par�r de Baudelaire, cuja representação teria sido de um 

“herói moderno, inques�onavelmente masculino. Um papel vivido por um homem ocioso, livre para vagar 

e debruçar seu olhar sobre a cidade” (FER, 1998, p. 187): Um sujeito sem classe, mas burguês, que se mescla 

à população, mas sem fazer parte dela. Um sujeito de paradoxos.

 Diante do desenvolvimento moderno e de uma utopia urbana, a flânerie teria sido algo possível nas 

metrópoles da primeira metade do século 20. Acostumados com o anseio do errante, o flâneur conviveria 

com a ideia de perder-se, e a cidade, como Nova Iorque, teria se construído também a par�r de um efeito 

extra-urbano, que teria se relacionado com as qualidades da floresta, permi�ndo a ver�gem de perder-se:

A par�r do conto de Edgar Allan Poe [The man of the crowd] a metrópole cons�tui 

um universo imensamente rico e es�mulante, em perene metamorfose, ca�vante, 

cheio de mistério e fascínio, reservatório inexaurível de histórias, equivalente 

contemporâneo do bosque em que se perderam ao longo de vários séculos os 

protagonistas de tantos contos e fábulas. A referência ao bosque a às fábulas, 

inclusive, está longe de ser casual, retomando uma frase famosa de Walter 

Benjamin, poder-se-ia dizer que “não achar o caminho numa cidade pode ser 

desinteressante e banal. Requer apenas ignorância. Mas se perder numa cidade – 

como alguém poderia se perder numa floresta – requer outro �po de preparação”. 

(VISCONTI, 2012, p. 34).

 Benjamin, que teria reivindicado o labirinto como parte do sonho humano, teria percebido na 

cidade este predicado. O flâneur inconscientemente persegue esta realidade.

 Esta condição de flanêur passava longe do meu hábito turís�co, por mais que parecesse excitante 

para mim sen�r-me um perdido na mul�dão, tentando registrar a energia de uma cidade em 

desenvolvimento. Mas conforme fora fazendo minhas imagens, que para mim eram registros turís�cos de 

Nova Iorque, fui notando, ao revê-las no computador, no quarto do hotel, certa busca pelo olhar de Erwi�.

 Começo mostrando algumas dessas imagens que produzi, que podem estar relacionados a algum 

encontro explícito com as fotografias de Erwi�, ou não. São indicações que eu faço, mas que gosto de 

[6] Ellio� Erwi�, 1956
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[7] Ellio� Erwi�, 1955

[8] Ellio� Erwi�, 1954

deixar em aberto supostas relações entre as imagens. Ao decorrer da dissertação serão apresentadas 

outras fotografias minhas e de Erwi�, tentando dar conta de boa parte das imagens que fazem parte 

deste trabalho.

 A fotografia não aconteceria, entretanto, só em imagem, mas também em processo de 

realização, que é uma experiência urbana. Se parado, não poderia me botar no movimento destes 

encontros imagé�cos que constroem Em busca de Ellio� Erwi�. É preciso pensar o caminhar como 

prá�ca esté�ca, como propõe o �tulo do livro de Francesco Careri. Nele, Careri (2013) levantaria a 

reflexão do flâneur, como um “personagem efêmero que, rebelando-se contra a modernidade, perdia o 

seu tempo deleitando-se com o insólito e com o absurdo, vagabundeando pela cidade” (CARERI, 2013, 

p. 74).

 Careri (2013) percorre, através da história da arte, movimentos que dedicaram-se ao caminhar e 

o locomover-se, criando e produzindo seus trabalhos dentro do espaço urbano, pensando os limites 

�sicos e esté�cos da cidade: a errância como arquitetura da paisagem. O autor dedica-se aos períodos 

do dadaísmo e surrealismo, da Internacional Letrista à Internacional Situacionista e do minimalismo à 

land art, atribuindo a caracterís�ca nômade do ar�sta, daquele que não teria se permi�do ao 

sedentarismo e teria encontrado, na cidade, um passado não como ves�gio impresso sobre o terreno, 

mas o presente que, de tempos em tempos, ocupa aqueles segmentos de 

território sobre os quais ocorre o deslocamento, aquela parte da paisagem 

caminhada, percebida e vivida no hic et nunc da transumância. Daí o território 

ser lido, memorizado e mapeado no seu devir. (CARERI, 2013, p. 42). 

 Eu permi�a dar ao processo de fotografar a incerteza destes encontros, em que as imagens que 

eu vira no livro de Erwi� pareciam pulsar na cidade, como se eu lesse o território – e consequentemente 

o escrevesse.

 Nessa maneira como produzia fotografias, posso concordar com Ronaldo Entler (2012, p. 80), 

quando o autor diz que “a fotografia é uma imagem, mas é também uma performance”, uma maneira de 

se por diante das coisas para enfim construir com elas alguma in�midade. Entler ainda formula uma 

ideia que parece ser ú�l para eu compreender meu processo, a de hesitação: 
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[9, 10, 11] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017
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[...] um modo de projetar-se no devir das coisas que equivale a desdobrar-se em posições ambíguas. [...] O movimento 
indefinível do olhar que tenta dar conta de temporalidades sobrepostas. [...] isso ocorre quando transitamos pela metrópole 
ou quando transitamos pelas linguagens. (ENTLER, 2012, p. 80-81).

 Atribuo a diferença é�ca entre o meu agir e o de Erwi�, um turista e um flâneur respec�vamente. Assim seria possível diferenciar a maneira da 

performance de fotografar, do exis�r e locomover-se nas ruas da cidade. Erwi� fotografara dentro de um longo período de tempo, em uma época de 

reafirmação da modernidade, transcorrendo a metade final do século 20, tendo produzido fotografias que auxiliariam na construção do imaginário social de 

Nova Iorque. Eu fora um sujeito de passagem efêmera pela cidade, criando imagens que poderão contribuir para pensar uma prá�ca turís�ca do excesso e da 

afe�vidade familiar. Mesmo que para conclusão deste trabalho tenha havido uma lapidação dessa quan�dade grande de fotos produzidas por mim, não 
 posso excluir o sen�do turís�co que me cerceou, pois assim como o fotógrafo italiano Luigi Ghirri (2016, p. 17) , “when I travel, I take two kinds of 

photographs: the typical ones that everyone takes, and wich, in the end, i´m hardly interested in; and then the others, the ones I really care about, and the only 

ones that I really consider 'my own'⁶. Se Elio� Erwi� teria desejado perambular por uma cidade, eu desejaria perder-me nas imagens desta mesma cidade. Se 

Erwi� construía; eu hesitava. 

 Se Elio� Erwi� era; eu estava.

1.3. Ficções urbanas e certa postura contemporânea

Se, como às vezes acontecia, apresentava os traços de alguma mulher a quem 
conhecera na vida, ia dedicar-me inteiramente a este fim: encontrá-la, tal 

como os que empreendem uma viagem para ver com os próprios olhos uma 
desejada cidade e imaginam que se pode gozar, em uma coisa real, o encanto 

da coisa sonhada.

Marcel Proust 

 “A vontade de ver uma cidade precedeu os meios de sa�sfazê-la” (CERTEAU,1994, p. 170).

 Do topo do Empire State Building ergui meus olhos pela primeira vez sobre Manha�an, pois antes havia sido ou a noite, ou a fila de quatro horas que 

nos levara até o topo. Porém, do alto daquele que era o ponto mais alto que eu já es�ve, pude ver uma ilha imobilizada diante de mim. Sen�a que estava 

conhecendo uma cidade, como quando um astrólogo descobre uma nova estrela ao lançar sua visão por um telescópio. 
 

⁶“Quando eu viajo, eu faço dois �pos de fotografias: as �picas que todos �ram, das quais, no final, eu estou dificilmente interessado; e as outras, aquelas que eu realmente me importo, as 

únicas que eu considero 'minhas'”. (Tradução do autor).
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 A ilha urbana, de Wall Stre� até o Harlem, sendo apresentada para mim. Se não era possível ver as rugas dos caminhantes, se impressionar com 

colorido outonal do Central Park, ler os cartazes da 5th Avenue, era possível sen�r-se voyeur como Ícaro, ao assumir uma posição tão elevada. De cima, há a 

situação eró�ca do ver de maneira soberana, imparcial, em que meu objeto de desejo estende-se ao inalcançável, servindo ao desejo escópico. O corpo, lá de 

cima, abandona seu estado de um anônimo da mul�dão, respira a sensação de ter se afastado como que por completo de uma realidade cheia de 

movimentos, percalços, deslocamentos, colapsos que representam as sensações nova-iorquinas. Mas, como Ícaro, a queda se faz inevitável, e ela é muito 

mais rápida e potente que o sen�do oposto. Também é preciso descer para ver através do microscópio.

 Uma cidade como Nova Iorque permite viver este contraste pegando apenas um elevador. Mas como seria ver de perto? Como seria encarar os 

relevos, as suturas, o áspero que encontramos após meus pés terem reencontrado o chão? Di�cil responder, pois, entre descobrir a cidade em um grande 

plano geral e retornar para a rua, eu conhecera aquele livro, que apresentara-me uma nova forma de ver. Enquanto, lá de cima, o olhar voava feito mosca, 

perdido sem intenção de pouso, agora Ellio� Erwi�´s New York guiava-o puxando pela mão.

 Se no topo do Empire State Building eu era voyuer, o número um, king of the hill, olhando sem poder ser olhado em troca, sem saber o que desejar 

quando voltasse ao nível do mar; através daquelas fotografias, eu me sen�a olhado, vulnerável, tendo minha in�midade violada por fotografias que me 

agrediam de certa forma. Ao fechar o livro, brotara um sujeito desejante. Voltando para o passeio horizontal e mais tradicional, já ao cruzar a primeira 

sinaleira, sen�-me voyeur de um lugar que agora também me olhava. Um sonho como o de Kadinsky: a perfeição arquitetônica de uma enorme cidade, 

construída sobre as regras precisas da geometria e da razão, de repende, sacudida por uma força que desafiava os cálculos.

 Do grande plano geral para as páginas de um livro. O punctum penetrante das fotografias me a�rava para uma cidade estabelecida no paradoxo de ser 

geograficamente a que eu estava, mas estar historicamente distante. O oposto da visão soberana que eu �vera lá do topo, onde Manha�an exis�ria no 

presente, mas seria impalpável a não ser pelo olhar. Enquanto o elevador do edi�cio me afastava e aproximava da cidade, minha câmera me permi�a ir e 

voltar no tempo. 

 A nova proposta visual que vagava no meu imaginário entregava-me uma cidade em forma de ficção. Conforme eu fotografava, eu evocava a cidade e, 

consequentemente, o autor daquelas fotografias. De acordo com Augé (2015), a ficção urbana seria como um ciclo em que a cidade chamaria o homem, o 

homem criaria uma obra e a obra se assemelharia à cidade. Fotografando Nova Iorque, trazendo um sen�mento de reencontro seja com Erwi�, seja com suas 

imagens ou sua cidade, eu encontraria uma emoção esté�ca, cuja sensação seria de estar em um espaço social onde a vida e as pessoas poderiam se cruzar. 

Personificar uma cidade se torna possível quando entendemos que ela simboliza a mul�plicidade daqueles que nela vivem e a fazem viver. Podemos 

interpretar a cidade como um espaço para a ficção (AUGÉ, 2015).

 Em seu trabalho ar�s�co, Nikoleta Kerinska, buscaria reaver o conceito de ficção a par�r do espaço urbano. Com Overlapping, a ar�sta teria se 

inspirado na ideia de ques�onar o percurso urbano, como uma experiência própria do olhar. A questão que Kerinska (2015) proporia seria parte do que fora 
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minha angús�a naqueles dias de viagem: a ar�sta se pergunta como se olha e se visita uma cidade que acabamos de descobrir.

 “Overlapping propõe um olhar sobre a cidade contemporânea, povoada de narra�vas, de imagens e de todo �po de linguagem” (KERINSKA, 2015, p. 

24), que também se desenvolveria no cruzamento de textos e imagens (assunto abordado no terceiro capítulo dessa dissertação) interpretando uma cidade 

com abordagem antropológica. Seria uma revisão de seus habitantes, suas histórias e acontecimentos, indicando como uma cidade ar�cularia documentos e 

ficções, transbordando uma delimitação cartográfica e geográfica (KERINKSA, 2015). Kerinska (2015) confundiria nosso olhar, assim como Erwi� teria 

confundido o meu. Uma ar�sta e um fotógrafo que revelariam a existência de uma cidade através do imaginário que a sustentaria e a suscitaria. O imaginário 

se alimentaria da cidade e a nutriria, fazendo-a nascer e renascer a cada instante (AUGÉ, 2015).

[12] Do topo do Empire State Building, 2014, arquivo pessoal
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[13] Frame do vídeo Overlapping, Nikoleta Kerinska, 2015

 Nada mais natural que a soma entre imaginário e cidade resulte na criação de imagens. Nossa relação com as imagens e o espaço se apresentaria sob 

dois aspectos: nós receberíamos as imagens e consequentemente a fabricaríamos. Fabricar uma imagem seria uma forma de se apropriar do espaço, como 

também transformá-lo e, por consequência, consumi-lo (AUGÉ, 2015). Na relação que temos com o espaço e a consequente produção de imagens, surgiriam 

atos de ficção. Mais uma vez Augé (2015, p. 155) seria preciso ao dizer que “dans l´espace urbain, et dans l´espace social en général, la dis�nc�on entre réel et 
7fic�on devient floue” . A deriva urbana se torna uma prá�ca semelhante à de escrever um livro.

⁷ “no espaço urbano e no espaço social em geral, a dis�nção entre o real e a ficção se torna embaçada” (Tradução do autor).
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 A ficção elaborada fotograficamente por Erwi� se apropriara das minhas intenções do olhar sobre cidade, que percorria o humor do fotógrafo, a 

abstração do quo�diano, seja pela eloquência da vida privada, seja pela su�leza das mul�dões. Também não poderia esquecer a força do passado, este 

tempo tão distante e inalcançável que parece ser reserva de uma energia esquecida que pulsa para nos lembrar de sua existência. Se fotograficamente eu 

pudesse sen�r fisgando o passado, talvez gozasse do impetuoso desejo de tocar o intocável, que parecia possível com a união daquele livro, da minha 

câmera e de Nova Iorque. 

O passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido. Ar�cular historicamente 
o passado não significa conhecê-lo como ele foi de fato. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento 
de um perigo. (BENJAMIN, 2008, p. 224). 

 Tudo bem, podemos trocar “perigo” por outra palavra, como “acaso”.

 Como lembra Entler (2005), a legi�midade que a fotografia imporia como forma de expressão ar�s�ca deveria considerar o acaso como integrante 

das adaptações do meio fotográfico aos cânones tradicionais da arte. Não que o acaso seja par�cular da fotografia, pois uma breve história do acaso 

revelaria sua relação com a história da arte, transcorrendo através das pinceladas ágeis dos impressionistas, da poesia dadaísta de Tristan Tzara, da escrita 

automá�ca de André Breton e do despejo de �nta de Jackson Pollock (ENTLER, 2005). O acaso seria como engrenagem deste trabalho, desde o encontro com 

o livro até com algumas figuras icônicas que teriam passado por mim durante meu trajeto. Um ciclo em que o acaso sa�sfaz um desejo ao mesmo tempo em 

que “esse desejo se transforma segundo as novas direções que o acaso não cessa de apresentar” (ENTLER, 2005, p. 282).

[14] “Do topo, ver Manha�an”, 
2014, arquivo pessoal
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 Havia entre a Nova Iorque que eu percorria com os pés e a que eu percorria com o olhar uma diferença de quase meio século. O final da década de 

1940 fora não só época das primeiras fotografias de Erwi� sobre Manha�an, como também fora o começo de uma “rede subterrânea de jovens ar�stas 

ávidos para compreender os princípios da arte moderna” (PERL, 2008, p. 16), e uma significa�va imigração de um polo ar�s�co acontecera de Paris para Nova 

Iorque. 

Os grandes temas do passado pertenciam agora à Nova Iorque, e entre eles estava o da relação dos ar�stas com a sociedade, a definição e 
redefinição do conceito de qualidade em arte, e o lugar do significado na arte, especialmente no caso da nova arte abstrata. (PERL, 2015, p. 
19-20). 

 Parece notório que muitos fotógrafos tenham se empenhado em fotografar a cidade, principalmente aqueles que, como Erwi�, eram atraídos pelos 

cenários urbanos. O jornalista Geoff Dyer comenta com humor que, em meados da década de 1960, a cidade estava tão cheia de fotógrafos que eles 

acabavam se encontrando acidentalmente – “Joel Meyerowitz lembra-se de que 'vivia esbarrando em Garry Winogrand'; certa vez, ele e dois outros 

fotógrafos deram com Car�er-Bresson fotografando o desfile do dia de São Patrício” (DYER, 2008, p. 26). Erwi� provavelmente aproveitou destes encontros.

 Os fotógrafos �nham como intuito registrar uma cidade que se erguia sob um império da arquitetura, a pedra de Roseta do século 20, mas que não era 

“apenas uma mescla de �jolos, concreto, vidro e aço; também era uma misteriosa concentração de experiências, a�tudes e aspirações unificadas pela 

suntuosa e penetrante luz da cidade” (PERL, 2015, p. 46) e, assim, propunham modos de existência “num mundo totalmente fabricado pelo homem” 

(KOOLHAAS, 2008, p. 26), vivendo dentro de uma fantasia. Ar�stas, fotógrafos e escritores cientes de que viver em uma cidade é viver em duas – a que se 

caminha e a que se imagina – reivindicariam também espaços de autoria para uma imaginação cole�va. 

 Nova Iorque estaria se tornando uma grande colagem de ritmos frené�cos, cuja região de Downtown, em Manha�an, estaria sendo preenchida e 

vivida por ar�stas que habitavam apartamentos sem água quente, muitos inspirados pelas aulas de pintura de Hans Hofmann. Desconexa e variada, a cidade 

teria atraído sen�mentos dis�ntos, numa amplitude que iria do glamour e elegância até o surgimento da nova esperança Beat do poeta Allen Ginsberg, cujo 

diário nos mostraria “uma cidade �sica e uma cidade imaginária se fundindo” (PERL, 2015, p. 55).

 Somado às múl�plas realidades que Nova Iorque propunha, haveria também uma forte alucinação causada pela luz da cidade que, principalmente 

pela noite coberta de letreiros de néon, contrastaria o cenário urbano. Fácil entender o fascínio dos fotógrafos e cineastas pela cidade, que parecia ter sido 

construída para ser fotografada. Fotógrafos como Weegee, Rudy Burckhardt, Aaron Siskind e William Klein se tornaram notórios por registrarem e 

contribuírem para a construção de um imaginário em preto-e-branco sobre a cidade. Burckhardt teria contribuído com um “olhar de comediante dialé�co ao 

registro dos ensimesmados pedestres da cidade e do excesso de letreiros luminosos que compe�am pela atenção dos transeuntes” (PERL, 2015, p. 84-85). As 

fotografias de Burckhardt se aproximariam mais daquelas feitas por Erwi� por captarem com humor e ironia a relação entre as pessoas e a cidade, do que as 
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imagens realizadas por Klein, reunidas no livro New York (1956), cujas imagens granuladas, manchadas, 

contrastadas e enquadradas de forma acidental e torta colaborariam para uma aproximação maior com o 

caos e a violência.

 O acaso fizera eu conhecer as imagens de Erwi�, que são mais alegres dos que a de Klein, e talvez 

por isso estejam à venda na loja de souvenires. Pessoas desavisadas e pouco propícias ao caos poderiam 

preferir voltar ao topo do Empire State se pensassem que, ao nível do mar, a vida em Nova Iorque seria 

granulada e ébria como a proposta por Klein. Mas, a construção do imaginário sobre Manha�an converge 

fotograficamente em um ponto, aproximando Erwi� até mesmo de Klein: a abstração causada pela 

fotografia preto-e-branca. Nova Iorque teria crescido e amadurecido nessas condições fotográficas, que, 

junto com o cinema e o fotojornalismo, teriam atribuído narra�vas para o espaço urbano (PERL, 2015). 

Ellio� Erwi�´s New York; New York, de Klein; e Naked City, de Weegee, publicado em 1945, sustentariam a 

ideia de que 

[...] a fotografia em preto-e-branco era por sua própria natureza analí�ca, de modo 
que as formas, as cores e os movimentos caó�cos do mundo eram reduzidos pelas 
operações da máquina fotográfica, do filme e da câmara escura. Vista como cidade 
em preto-e-branco das fotografias, Nova York era em si mesma uma espécie de raio 
X de uma cidade – a cidade não como realidade, mas como um objeto de pesquisa 
moderna. (PERL, 2015, pg. 86).

 Esta vocação que Nova Iorque teria para com o preto-e-branco fora uma razão para que eu a 

fotografasse assim. A possibilidade de reconfigurar a saturação das imagens digitais, em compensação, 

causa desconfortos e dúvidas. Revendo as imagens, distanciando-me do tempo da viagem, me perguntava 

se elas �nham a necessidade de se manterem como as originais. Eu achava que o preto-e-branco poderia 

forçar a barra numa tenta�va de emular as fotografias do passado e atacar de forma covarde o meu 

problema, que era muito mais sobre o olhar do que sobre a cor da imagem. 

 Algumas fotografias revistas com cores pareciam até mais agradáveis e bonitas, outras, 

infelizmente, nem tanto. Como as fotografias foram feitas no intuito de serem preto-e-brancas preferi 

mantê-las, como uma forma de fazer uma homenagem à cidade registrada pelos fotógrafos aqui citados. 

[15] Rudy Burckhardt, Nova Iorque, 1939

[16] William Klein, New York, 1956
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Também seria uma afirmação desta condição de olharmos para Nova Iorque a par�r da abstração do branco e do preto, da dialé�ca da oposição e de um 

retorno, mesmo que digitalmente calibrado, à fotografia primeira. Como o percurso poé�co de um ar�sta se dá através de uma linha con�nuada e não de um 

ponto afirma�vo, queria inaugurar-me assim: sem cores, olhando para o passado e pensando o futuro.

[17] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017, entre o colorido e o preto-e-branco.
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[18] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017, entre o colorido e o preto-e-branco.
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 Diante disso, me parecia inquietante relacionar as imagens de Em busca de Ellio� Erwi� dentro de um contexto contemporâneo daquilo que seria a 

fotografia urbana, ou fotografia de cidade, principalmente dentro do campo da arte. As fotografias de Erwi� par�cipariam de uma tradição fotográfica que 

parece distante daquilo que se vem produzindo sobre cidades hoje na arte, pois são imagens que se aproximariam mais com as de Marcel Bovis, Robert 

Doisneau e Willy Ronis, por exemplo. Tais fotógrafos �nham a cidade como um espaço de convívio e fraternidade entre os cidadãos, cuja relação entre eles 

levariam a situações pitorescas (BAQUÉ, 2004). David Campany situa a conquista da fotografia como material de arte junto com a mudança do paradigma da 

fotografia urbana, ou street photography, subs�tuindo o teor do jornalís�co e do instante decisivo para um olhar crí�co às divisões sociais, às instabilidades 

do mercado, que tornariam as cidades mutuamente fotogênicas em relação à riqueza e à pobreza (CAMPANY, 2003).

 Se antes da primeira metade do século 20, “o sonho da Bauhaus de uma nova beleza de aço-e-vidro começava a se concre�zar como construção, um 

atrás do outro, de edi�cios no midtown” (PERL, 2015, p. 60), atraindo fotógrafos para o registro de uma cidade moderna e suas consequências, o que parecia 

ter chamado atenção dos ar�stas, que trabalhavam com fotografia a par�r da arte contemporânea, seria quase o oposto. O que havia de pomposo na 

fotografia estava sendo subs�tuído por uma espécie de feiura caó�ca, da proliferação patogênica de espaços marginalizados (banlieus), da construção de 

guetos sociais e da inquietante implantação de disposi�vos midiá�cos e aparelhos de segurança. Uma cidade oposta àquela sonhada por Baudelaire, cuja 

utopia humanista do progresso e da produção evoluiu para seu exato contrário: um modelo de alienação (BAQUÉ, 2004).

 Não se poderia rejeitar a influência dos clássicos fotógrafos, como Walker Evans e Robert Frank, em trabalhos mais recentes, principalmente ao 

vermos imagens de Joey Meyerowitz e Lee Friedlander, por exemplo, que representariam um período de conclusão das clássicas imagens de street 

photography (CAMPANY, 2003). Por outro lado, há também, trabalhos como os de Lewis Baltz - representando arquiteturas precárias e ruínas da cidade, num 

período pós-queda das Torres Gêmeas - e de Gabriele Basílico - do qual a representação da cidade contemporânea, no caso Milão, é feita por uma ingra�dão 

da arquitetura, sem nenhuma redenção esté�ca, onde o tecido urbano é algo vivo e susce�vel de se cicatrizar e se regenerar, metabolizando relações entre o 

passado e o presente (BAQUÉ, 2004). 

 O que seria então uma fotografia contemporânea, e como encaixar o meu trabalho neste contexto?

 Ronaldo Entler traz, no texto Um lugar chamado fotografia, uma postura chamada contemporânea, questões para se pensar o meio dentro da arte 

contemporânea. Para Entler, o termo fotografia contemporânea seria problemá�co já que tudo aquilo que fazemos  “é contemporâneo a seu devido tempo” 

(ENTLER, 2009, p. 143). Também, o termo estaria associado a uma situação “tão maleável que, com frequência, incorpora aspectos da tradição aos quais 

parecia se opor” (ENTLER, 2009, p. 143), o que seria caso das fotografias de Em busca de Ellio� Erwi�.

 Assim a relação que ligaria a fotografia com seu caráter contemporâneo não seria intrínseco à imagem por sua forma ou o que ela representaria, mas 

sim por uma postura: “algo que se desdobra em ações diversificadas, mas cujo ponto de par�da é a tenta�va de se colocar de modo mais consciente e crí�co 
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diante do próprio meio” (ENTLER, 2009, p. 143). A fotografia se torna uma ferramenta para construção da realidade, e assim direciona-se para os processos 

de ficção, ajudando-nos a perceber “quanto havia de impuro e imaginário na própria experiência documental a que se opunha” (ENTLER, 2009, p. 145). Há 

certa performa�vidade na fotografia contemporânea, tendência que coloca o ar�sta a jogar com a câmera, estabelecendo uma relação entre ele e o 

ambiente, em que a câmera auxilia o registro e pra�ca o recorte da realidade proposta.

 A ação de fotografar desenvolvida em Em busca de Ellio� Erwi� remeteria ao contexto de ficção e, portanto, assumiria uma postura contemporânea 

colocando a fotografia em um gesto de reflexão sobre seu próprio meio. Fotografar teria se tornado uma ação que transformaria lugar em espaço, conforme 

definições de Certeau: lugar como configuração de estabilidade e posições determinadas; espaço como vetores de direção, quan�dades de velocidade, 

variável tempo, cruzamentos de móveis – o espaço é um lugar pra�cado (CERTEAU, 1994). A postura fotográfica, ou a fotografia contemporânea, seria uma 

prá�ca do lugar, a intervenção na realidade e sua reconfiguração. Esta prá�ca (fotográfica) levaria a um relato, e “todo relato é um relato de viagem – uma 

prá�ca do espaço” (CERTEAU, 1994, p. 200). Todo relato é um processo de ficção que nos dará “a surpresa de perceber que, ao inventar um mundo, essas 

ficções nos representam ainda mais profundamente” (ENTLER, 2009, p. 147).

 Do alto do Empire State Building ver Manha�an. Em cada esquina, olhar e ser olhado. A fotografia como prá�ca do olhar.
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2. O instante con�nuo e o fort-da

Ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra 
um passado que não lembrava exis�r: a surpresa 

daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir 
revela-se nos lugares estranhos, não nos conhecidos. 

Italo Calvino

2.1. O fotógrafo como um acordeonista
	

 O autor norte americano Geoff Dyer, em seu livro O instante con�nuo, preocupou-se em pensar 

uma história da fotografia a par�r de fotografias realizadas por fotógrafos que se consagraram mestres 

dessa técnica. O nome do livro é curioso, pois traz um conceito de tempo perpetuado anexado à ideia de 

instante. A fotografia e a lógica do instantâneo firmaram parceria já no úl�mo quarto do século 19, quando 

se marcou a emergência da noção de instantâneo, que já não mais seria uma questão só técnica de um 

recorte no tempo, mas também uma lógica, uma filosofia, de uma relação com o real (DUBOIS, 2013, p. 

119). 

 Mas o que há de mais curioso e irônico na reflexão de Dyer (2008) é um contraponto à ideia de 

instante decisivo, pensamento clássico e histórico proposto pelo fotógrafo clássico e histórico Henri 

Car�er-Bresson, que teria concebido a fotografia como o único meio de expressão capaz de fixar para 

sempre o instante preciso e fugi�vo (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 223). Assim, prevaleceria a ideia de que 

uma das terminações essenciais do fotografar seria seu efeito de recorte temporal, uma segmentação do 

con�nuum do tempo e valorizando o instante único: a fotografia seria a arte do tempo por excelência, 

tornando visível aquilo que a percepção comum não teria acesso, aquilo que poderíamos chamar de o 

instante absoluto (BAQUÉ, 2003).

 Dyer (2008) parece ques�onar a ideia de um instante preciso e fugi�vo, contrapondo-se não 

somente a uma ideia sobre a fotografia, como também rompendo a fábula que Car�er-Bresson �nha sobre 

si mesmo. O filósofo François Soulages propõe uma leitura sobre a figura mí�ca de Henri Car�er-Bresson, 

da qual, como todo ar�sta, o fotógrafo, pouco a pouco, teria construído em torno de si uma fábula,  

[19] Paul Strand, Cega, Nova Iorque, 1916                                                      

[20] Walker Evans, Nova Iorque, 1938
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“nos obrigando a compreender que o ar�sta é também habitado pelo quimérico, pelo fic�cio, pelo imaginário, pelo irreal, em resumo, pelo romanesco” 

(SOULAGES, 2010, p. 39). Car�er-Bresson comporia a fábula do fotógrafo caçador, aquele que fotografa um “acontecimento caracterís�co de uma coisa, de 

um ser ou de uma situação, ou melhor, o Acontecimento caracterís�co.” (SOULAGES, 2010, p. 39).

 Geoff Dyer estaria atrás de outras fábulas, de outros ar�stas, pois queria entender o processo que teria levado alguns fotógrafos a produzirem suas 

fotografias. “Certas fotografias me chamavam a atenção, do mesmo modo que certas coisas chamaram atenção do fotógrafo que as fez” (DYER, 2008, p. 15). 

O que teria despertado a curiosidade de Dyer seriam sujeitos, objetos e/ou ações que parecem se repe�r, em diversas imagens de variados fotógrafos, e 

construir uma narra�va da história da fotografia proposta por ele. No início do texto, o autor nos apresenta duas imagens, uma de Paul Strand e outra de 

Walker Evans. Dyer (2008) não percebe com ingenuidade as semelhanças entre as imagens de Strand e Evans:

Em vista do impacto que a Cega, de Strand, lhe causou, era inevitável que Evans tentasse um dia produzir algo equivalente – equivalente 
não só no sen�do de que Evans realmente fotografou um acordeonista cego em Nova York, mas também de que procurou u�lizar o mesmo 
procedimento: fotografar pessoas sem que elas se dessem conta de sua presença. (DYER, 2008, pg. 28).

 O que me chama atenção nessa espécie de perpetuação do instante é o sen�mento de impacto e fascínio. Uma imagem que desperta interesse 

naquele que a vê, tornando-se causa de desejo. Esse é o procedimento central que pretendo tratar nesse trabalho: o desejo que uma imagem provoca e os 

recondicionamentos do olhar que isso implica. Embora Dyer (2008) cite não só a vontade de repe�r a imagem de um sujeito cego, ele também comenta o 

procedimento de “fotografar sem ser percebido”, que Evans levava em conta.

 Os processos que dirigem os fotógrafos a realizarem suas imagens são diversos. Walker Evans, por exemplo, teria feito uma lista para pensar as 

imagens que queria encontrar a fim esclarecer suas ideias. Na lista, encontravam-se itens como: 

[...] pessoas, todas as classes, cercadas por bandos de nova gente na pior. Automóveis e a paisagem automo�va. Arquitetura, gosto urbano 
americano, comércio, pequena escala, grande escala, clubes, a atmosfera urbana, o cheiro da rua, as coisas odiosas, clubes femininos, 
pseudocultura, má educação, religião em decadência. O cinema. Comprovação do que as pessoas da cidade leem, comem, veem para se 
diver�r, fazem para espairecer e não conseguem. Sexo. Publicidade. (DYER, 2008, p. 12).

 Seguindo na linha de imagens contendo sujeitos cegos e acordeonistas, há duas imagens marcantes de André Kertész, realizadas num intervalo de 

quarenta e três anos. Conforme Dyer, quando Kertész

[...] viu o acordeonista cego na Sexta Avenida, em 1959, deve ter imaginado que contemplava não simplesmente – ou não apenas – outra 
versão de algo que vira anos antes. Não, o tempo se expandia (para abarcar as duas ocasiões separadas) e se contraia (para tornar 
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adjacentes os dois momentos). Nessas circunstâncias, não é fantasioso demais imaginar que a melodia que Kertész escutou em 1959 fosse 
a mesma de 1916. O que �nham eles – o fotógrafo e seu preposto, o acordeonista cego – feito nesse meio-tempo? A questão é que não 
existe meio-tempo. Houve somente aquele momento e agora há este momento, sem que nada se interponha entre eles, apenas o 
acordeom se contraindo e se expandido, sem que a melodia se altere. (DYER, 2008, p. 38-39)

 Não é necessidade, para um fotógrafo, escrever listas do que gostaria de encontrar, mas parece que uma ideia de já visto pode ser pensada dentro dos 

processos. Como um acordeão, o tempo dilata e contrai, num movimento de sístole e diástole, trazendo imagens do passado para um reencontro com o 

presente.

 Após encontrar Ellio� Erwi�´s New York, o espaço urbano se modificara, mesmo que todos os prédios e pessoas con�nuassem iguais. O que levara a 

esta mudança fora a maneira como comecei a perceber a cidade, a maneira como meu olhar me guiara e ordenara o clique na câmera. Mesmo sem uma lista 

prévia, havia objetos que rompiam no real e exclamavam para se tornarem fotografias. Eu não sabia exatamente o que estava procurando, mas sen�a que 

estava buscando.

[21] André Kertész, Hungria, 1916 [22] André Kertész, Nova Iorque, 1959
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2.2. Em busca de Yasujiru Ozu: o sonho de outra pessoa

 Em 1984, o diretor alemão Wim Wenders deu início a mais um projeto, que só viria a ser finalizado em 1985: o documentário-ensaio Tokyo-Ga. A 

par�r de uma viagem à Tóquio, o diretor, obcecado pelos filmes japoneses de Yasujiru Ozu, resolveu ir atrás de imagens e pessoas que viviam nos filmes do 

realizador japonês. O trecho em voice-over, que abre o filme, é a própria voz de Wim Wenders narrando sobre suas expecta�vas ao visitar a cidade:

Assim, a minha viagem a Tóquio não foi uma peregrinação. Eu �nha curiosidade de saber se ainda encontraria algo daquela época, se havia 
restado algo do seu trabalho, imagens, talvez. Ou até mesmo pessoas. Ou se tantas coisas haviam mudado em Tóquio nos vinte anos desde 

8a morte de Ozu, que não haveria nada a encontrar. (TOKYO-GA, 2012) .

 Wenders (2012) parecia estar fazendo um trabalho empírico sobre a imagem e o próprio cinema. O realizador estava obcecado em saber se seria 

possível encontrar uma Tóquio semelhante a que vira nos filmes de Ozu: um cinema que falasse sobre a própria verdade e que fizesse desaparecer a 

separação que imaginamos haver entre cinema e vida. 

Nós aprendemos a aceitar que a grande distância separando o cinema da vida é tão perfeitamente natural que ficamos assombrados 
quando subitamente descobrimos algo verdadeiro ou real num filme [...]é uma raridade no cinema de hoje encontrar tais momentos de 
verdade onde as pessoas ou objetos se mostram como realmente são. Isso era o que havia de único nos filmes de Ozu [...] eles eram 
grandes momentos de verdade. (TOKYO-GA, 2012)⁹. 

 Curioso pensar que essa reflexão feita por Wenders (2012) é posta junto a uma cena em um trem, o mesmo que o diretor se encontrava, e que, pela 

janela, filmava outro em paralelo. O trem é uma peça simbólica na história do cinema, inclusive na história do cinema de Ozu, já que está presente em todos 

os seus filmes.

 Como resultado da busca pelas imagens de Ozu, o trem ainda aparece, no filme, em um plano que concentra a força dos processos de urbanização 

que ocorreram em Tóquio, algo muito doloroso para cultura nipônica, que tem por tradição a valorização da família (MATSUZAWA, 2011). Desta maneira, o 

discurso de Wenders ao longo do filme, que acontece quase que integralmente pela voice-over, revela uma Tóquio existente na memória do diretor e que 

fora conhecida a par�r dos filmes de Ozu:

⁸ Transcrição do filme. 

⁹ Transcrição do filme.
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Eu estava com a câmera e fiz imagens. Essas imagens agora existem e tornaram-se a minha memória. Mas eu não consigo não pensar que, 
se es�vesse ido lá sem a câmera eu conseguiria lembrar melhor agora. [...] E, hoje, minhas próprias imagens parecem ter sido inventadas 
como quando, após muito tempo, você encontra um pedaço de papel no qual você transcreveu um sonho na primeira hora da manhã. Você 
lê com assombro e não reconhece nada como se �vesse sido o sonho de outra pessoa.  (TOKYO-GA, 2012)¹⁰.

 Como o acordeão que soava a música permi�ndo Kertész trazer imagens do passado, Wenders buscava, na Tóquio urbanizada, uma melodia que 

pudesse fazer ver uma cidade que já não mais exis�a. 

 Assim se forma a imagem mental: a par�r de “recordações, sonhos, divagações, imaginação” (AUMONT, 2011, p. 48). Ozu, que havia se tornado 

claramente um doador de imagens para Wim Wenders, fora responsável pela concepção de um imaginário que o diretor alemão teria adquirido da capital 

japonesa, e que agora estaria buscando exteriorizar em novas imagens. “O imaginário é o terreno da imaginação, entendida como faculdade cria�va, 

produtora de imagens interiores eventualmente exteriorizáveis” (AUMONT, 2011, p. 49).

 Ozu esteve para Wenders como Ellio� Erwi� esteve para mim. Pelo menos no aspecto desse alguém que doa imagens, que nos dá a ver, indica, cria 

uma atmosfera do ambiente. Ao folhear o livro com as fotografias de Erwi�, me permi�a encontrar imagens que jamais havia visto, esperando que ela me 

introduzisse em um mundo diferente daquele que vivemos. “Muitas vezes as imagens ar�s�cas procuram fazer-nos ver coisas impossíveis” (AUMONT, 2011, 

p. 53). A incompletude do que eu estava vendo, naquelas páginas, não era exatamente do campo do impossível, mas era algo que para mim, antes, era 

impercep�vel e que, agora, se tornava imagens de desejo.

 Em seu momento em Tóquio, naquele ano de 1984, Wenders fora atrás das múl�plas maneiras de se conectar com a bucólica cidade de Ozu. Wenders 

es�vera pessimista sobre esse encontro. Para ele, a Tóquio que Ozu havia registrado já não era mais possível, mesmo quando adotando a mesma técnica de 

filmagem de seu mestre: u�lizando a câmera baixa, na altura dos olhos de uma pessoa quando sentada, com uma obje�va 50mm, lente obrigatória em todos 

os planos rodados pelo diretor japonês, conforme diz o diretor de fotografia Yuuharu Atsut, em uma entrevista durante o filme.

 Mesmo adotando procedimentos técnicos u�lizados por Ozu, Wenders fica com a sensação de impossibilidade de que possa reencontrar as imagens 

do passado e de reaver seu imaginário, composto pelo que viu em um filme como Era uma vez em Tóquio (1953), nas cenas urbanas do final do século 20.  Este 

sen�mento de descrença não é algo que acontecera quando busquei outra Nova Iorque. Muito menos preocupado com questões técnicas de como Erwi� 

construíra suas fotografias, eu perseguira questões invisíveis que vira nas imagens, representadas pela atmosfera de humor e sarcasmo que caracteriza o 

trabalho do fotógrafo. Para u�lizar um dos itens da lista de Walker Evans, uma das imagens que tocara minha alma fora uma que representa uma religião em 

decadência.

¹⁰ Transcrição do filme.
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[23] Esq: Ellio� Erwi�, 1969                                                                 

                                                             
[24] Dir: Em busca de Ellio� 

Erwi�, 2017
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 “Não apreender a imagem, mas deixar-se antes ser apreendido por ela: trata-se, portanto, de deixar-se desprender do seu saber sobre ela. O risco é 

grande. É o mais belo risco da ficção” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 24). Esta entusiasmante passagem de Georges Didi-Huberman parece esclarecer a aventura 

que foi a busca por Ellio� Erwi�, e como algumas fotografias aconteceram. Como, por exemplo, uma das primeiras imagens que fiz, na minha primeira noite, 

quando encontrei um homem erguendo uma placa na Times Square. O que aparece nessa fotografia é um desprendimento em relação à imagem ao lado na 

página anterior, a par�r da repe�ção de um elemento: um homem carregando uma placa que traz uma mensagem ques�onando nosso comportamento na 

sociedade. Novamente o acaso, como protagonista desse trabalho, fez surgir algo que só percebi após ver as fotografias com mais calma dias depois: ao 

fundo, mesmo que desfocada, uma frase sentencia certa ironia, “me envie sua mensagem brilhante”.

 Com esta fotografia percebi que era possível ir atrás da melodia do passado, mesmo que algumas notas �vessem mudado, mesmo que encarasse com 

o desafinado, mesmo em outro compasso ou em outro tom. Se o sen�mento de calmaria havia se transformado numa metrópole do caos, no caso de Wim 

Wenders eu sua Tóquio, para mim ainda havia muito do passado que Erwi� havia registrado nesta Nova Iorque que me hospedava. Era só o início.

 O jogo da busca e os desejos causados pela imagem serão abordados a seguir. Mas não há como deixar passar um úl�mo suspiro desse encontro entre 

cinema, fotografia e amor pela imagem. Sobre perda, desejo compulsivo, duplo, angús�a, estranheza e muito mais, parece que há em Ver�go (1958), de 

Alfred Hitchcock, tudo isso. Gostaria até de u�lizar o �tulo traduzido para o nosso português: Um corpo que cai. A queda como momento lúdico em que as 

crianças jogam seus brinquedos ao chão, e que Didi-Huberman ques�ona se:

não estariam elas fazendo a experiência de um abandono em que se projetam, não apenas a ausência que ela teme e da qual ela mesma 
pode ser simetricamente ser o objeto, “abandonada” pelos que a cercam, mas também, e correla�vamente, a inércia em que lhe é 
indicado que todo objeto caído se torna um resto assassinado, uma imagem mor�fera? (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 86)

 Pergunta per�nente para uma narra�va em que o dete�ve Sco�e, personagem de James Stewart, é posto para inves�gar Medeleine, uma mulher 

com indícios de transtornos psicológicos, interpretada por Kim Novak. No fim da primeira parte da trama, um falso suicídio é proposto pela queda de 

Medeleine, do alto da torre de um campanário. Arrasado pela suposta morte da mulher que vigiava e acidentalmente se apaixonara, Sco�e entra em uma 

profunda depressão até o dia em que revê na rua, casualmente, uma mulher que o faz lembrar de sua paixão. É uma imagem que Sco�e vê, mas ao mesmo 

tempo é olhado por ela, pois o ver é um trabalho do sintoma no qual o que vemos é suportado (e reme�do) por uma obra de perda (DIDI-HUBERMAN, 2010, 

p. 34): Medeleine.

 Ver�go é um filme cujo enredo é pautado na repe�ção, no retorno de/a uma imagem que obceca – a imagem da mulher que fascina a personagem de 

James Stewart (OLIVEIRA JR. 2015, p. 1).

 Em atos de paranoia, Sco�e abusa dessa mulher, que se apresenta agora como Judy, também interpretada por Kim Novak. Ele a força a se ves�r como 
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Medeleine, andar como Medeleine, ser como Medeleine, a fim de tornar Judy na imagem projetada e visível da uma ausência.  

[25] Um corpo que cai, Alfred Hitchcock, 1958

 Cuidado: SPOILER. 

 Penso que o fim trágico da história traz à tona o pensamento de Didi-Huberman: os objetos como representação daquele que os arremessam. Sco�e, 

que leva Judy ao alto do campanário e a coloca em situação de alto risco, se põe na circunstância da experiência do abandonar e do temor da ausência. Judy, 

por consequência, que cai literalmente dessa vez, representa essa imagem que vem e volta, que se desloca entre o passado e o presente, que perseguimos: a 

imagem se tornando objeto de desejo, visto na obsessão incansável de Sco�e de transfigurar Judy em Medelaine. Não é isso, ele repe�ra tantas vezes até que 

enfim ele finalmente toca no objeto de desejo. Mas isso leva ao fim. Leva à morte.

2.3. O palhaço

 Em algum lugar no Central Park, avistei um homem cruzando uma zona de contrastes. Ele parecia solitário, carregava uma mala na mão direita. 
Fiquei pensando se esse homem já não teria circulado pelas sombras do Central Park há muito tempo. Pois em algum lugar eu já havia o visto. 



48

 

[26] Ellio� Erwi�, 1953 [27] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017

 Mesmo sendo um mundo onde o humor e a ironia imperam, há um pouco de macabro e obscuro no trabalho nova iorquino de Ellio� Erwi�. Com um 

talento preciso, as fotografias de Erwi� costuram diferentes sen�mentos do comportamento humano. Há tanto o registro do que nos faz rir, quanto do que 

nos causa temor. Talvez a foto mais apoteó�ca nesse sen�do seja uma realizada na Times Square: é a fotografia que perfura um dos símbolos mais fortes do 

cômico, e que também pode ser u�lizado para representar o medo. Trata-se da fotografia de um palhaço, uma imagem que está posta em uma das úl�mas 

páginas do livro e que havia me tocado com uma força maior do que as outras que havia visto até chegar ao final daquela série de fotografias.

 Passear pelas imagens de Erwi�, naquela loja de souvenires, antes de comprar o livro, estava sendo uma experiência sem igual. Cada página parecia 

um mundo novo que me ins�gava e me excitava. Porém, muitas fotografias pareciam servir ao exercício do olhar, em que meus olhos se movimentavam 
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pelas dimensões da imagem em busca do que ver e do que sen�r. A fotografia do palhaço parecia romper com essa lógica. No exato momento em que abri tal 

página, me deparei com um par de olhos sem fundo. Eu havia sido a�ngido e era como se eu �vesse sido descoberto, pois meu vouyerismo, que servia ao meu 

exclusivo prazer, até chegar ao palhaço, se tornou parte de uma troca, onde eu olho o palhaço, e o palhaço também me olha.

 Como eu havia conhecido Ellio� Erwi� através daquele livro, naquele exato instante, pensei que os olhos do palhaço seriam também os olhos de 

quem fotografara todas as imagens anteriores. Eu me sen�ra fotografado e capturado por esse sujeito que trabalha o cômico e o terrível no limite do 

paradoxal. Mais forte ainda, este olhar fora o convite para que eu �vesse o livro para mim e me dedicasse, nos meus sete dias em Nova York, a encontrá-lo: o 

palhaço, as fotografias, Ellio� Erwi�.

 Entre mim e o palhaço: o que vemos, o que nos olha.
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[28] O palhaço: Ellio� Erwi�, 1953
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2.4. A fotografia como um carretel, a câmera como uma linha, o fotógrafo como uma criança que brinca

 Havia ido à Nova Iorque a passeio, e ao folhear o livro, ques�onei em qual Nova Iorque eu gostaria de estar: a da estátua da liberdade, do memorial 

das torres gêmeas, dos teatros da Broadway, ou a cidade de Erwi�, de cinquenta anos atrás, de indivíduos comuns que protagonizam imagens fortes, de uma 

valorização das movimentações urbanas, dos contrastes de luz e de ideias. Do riso e do seu inverso. O olhar havia sido alterado, pois como lembra Lacan, em 

um ardiloso capítulo sobre o olhar, “a percepção não está em mim, a percepção estaria sobre os objetos que apreende” (LACAN, 2008, p. 84). Os objetos se 

modificaram, o olhar também. 

 As imagens que agora iam preenchendo meu imaginário se tornavam novas modalidades do visível e condicionavam meu olhar diante do urbano 

nova-iorquino. O olhar como definidor da intencionalidade da visão, que se manifesta numa constante procura visual (AUMONT, 2011). Italo Calvino  “(1923 

– 1985) escreve, em Cidades invisíveis, sobre as expedições do aventureiro Marco Polo, cuja conversa com o imperador Kublai Khan retoma questões do 

viajar. Sobre a cidade de Tamara, Calvino escreve: 

[...] o olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas: a cidade diz tudo o que você deve pensar, faz você repe�r o discurso, e, 
quando você acredita estar visitando Tamara, não faz nada além de registrar os nomes com os quais ela define a si própria e todas as duas 
partes.” (CALVINO, 1990, p. 18). 

[29] “Havia ido à Nova Iorque a 
passeio”. 2014, arquivo pessoal
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 Parece que, de forma poé�ca, Calvino comprime as passagens de Lacan e Aumont, e narra esta sensação que fora a que eu sen�ra quando eu olhava a 

cidade de Nova Iorque.

 Existem encontros que se baseiam em questões mais formais, que estão pautadas no visível, nos objetos e formas que compõem as imagens. É o caso 

de dois homens que estão diante de quadros em branco, em comparação com a fotografia de uma mulher que registra um trabalho visualmente semelhante.   

[30] Ellio� Erwi�, 1963 [31] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017

 Na primeira vista, nota-se uma repe�ção dos objetos: quadros “em branco”. Mas não fora só a repe�ção desses objetos que me interessara. Há algo 

não só da dimensão do visual, mas também do virtual, que pode ser percebido por um traço do cômico:

A palavra virtual quer sugerir o quanto o regime do visual tende a nos desprender das condições “normais” do conhecimento visível. [...] O 
acontecimento da virtus, do que está em potência, do que é potência, nunca dá uma direção a ser seguida pelo olho, nem um sen�do 
unívoco à leitura. Isso não quer dizer que seja desprovida de sen�do. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 26).

 A brincadeira que Erwi� parece nos propor é a �pica dos sujeitos que andam em museus e, volta e meia, se deparam com uma obra tentando decifrá-

la. Ainda, na imagem que fiz, está visível um hábito cada vez mais comum do quo�diano, a de fotografar com o celular, compulsivamente. E o que estariam 

fazendo essas pessoas diante de obras que “não dão nada a ver”? Claramente essa é uma leitura superficial das obras presas na parede, mas a fotografia de 
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Erwi� força essa reflexão: “o que fazem dois homens parados em frente a dois quadros brancos?”. Seria essa uma ironia com a arte? Com as pessoas? Com 

ambas? 

 A imagem que enfim resgatou meu olhar fora a de uma mulher que repete o gesto daqueles homens, fixando sua atenção nos quadros, no caso, da 

pintora Jo Baer, associada ao movimento minimalista. Soa como se os sujeitos das fotografias nos convidassem a também analisar as telas, perpetuando seus 

focos de interesses para o espectador, que acaba incluindo-se na análise dessas obras misteriosas¹¹. 

 Há outras imagens que encontram, nas fotografias de Erwi�, um repouso, ou uma fotografia para chamar de família. Essas fotografias eram realizadas 

por mim de maneira totalmente casual, momento em que algo me olhava. Quando esse estalo acontecia, eu sabia: era precisava fotografar. Às vezes, fui 

perceber a natureza da semelhança entre algumas de minhas fotografias e as de Erwi� somente no quarto do hotel, onde revia as fotos, ou até mesmo muito 

tempo, já em casa, em que, passando as fotos pelo computador, elas voltavam a me olhar e me ins�gar.

 As duas imagens seguintes foram realizadas no Museu de História Natural, e, novamente, pode-se perceber humor na fotografia de Erwi�, a par�r de 

uma rima, ácida talvez, entre o idoso e a ossada do dinossauro. A minha fotografia também pode ser vista através dessa semelhança, pois, embora o homem 

tenha ido à Lua em 1969, ainda há um ar de modernidade, de tecnologia, de uma jovialidade que rima com a figura da jovem menina em frente ao quadro. Os 

ossos do dinossauro fotografado por Erwi� ainda estão no Museu.        

 ¹¹ Recentemente, descobri em outra versão desta fotografia de Erwi�, que os homens não estão em frente a um quadro em branco, mas há sim uma pintura. Talvez a versão do meu livro, ou 
desta edição, tenha vindo com esta imprecisão técnica. Na foto com maior qualidade tampouco foi possível reconhecer as figuras e o ar�sta dos quadros.

[32] Ellio� Erwi�, 1953 [33] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017
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 A fotografia realizada por mim do homem lendo jornal é uma das que mais gosto desta série, pois representa os pontos mais importantes que o 

trabalho tem como obje�vo: há tanto um encontro direto com uma das imagens de Erwi�, como também representa hábitos da movimentação urbana. Não 

sei por que, mas escuto, em minha cabeça, algum verso de A day in the life, dos Beatles, que discorre sobre o co�diano e a vida na cidade, quando vejo esta 

cena. Por fim, um olhar mais aprofundado revela que as letras do jornal não são do nosso alfabeto, mas trata-se de um jornal chinês, revelando o lado 

cosmopolita de Nova Iorque, remetendo ao bairro Chinatown.

 As imagens a seguir têm marcas que revelam as limitações do suporte fotográfico. Não limitação no sen�do de incapacidade, mas são fotografias que 

se u�lizam das condições técnicas para dar o efeito caó�co. Essas confusões de luzes, corpos e objetos ajudam a dar um pouco dessa sensação confusa que as 

fotografias de Erwi� passavam sobre as ruas da cidade e o próprio nova-iorquino. Em ambas, é di�cil entender o que pretendiam os sujeitos fotografados, e a 

abstração dificulta uma leitura precisa e certeira das imagens. A fotografia pôde mostrar o mundo assim: tremido e confuso, com borrões. Isso porque a 

câmera fotográfica é incapaz de congelar todos os movimentos. Em baixas condições de luz, é o que resta: uma deformação do real, que se transfigura em 

força e potência. Não há como não sen�r o movimento daqueles personagens. Nas duas, os corpos seguem um trajeto impreciso, mas sabemos que estão 

agitados. Na fotografia de Erwi�, o corpo deitado levanta uma perna. Será que tomou um tombo? Será que o chão é móvel e o homem tenta se equilibrar? 

Estaria bêbado? As luzes borradas, no fundo, indicam a possibilidade de ser um parque de diversões, ou um circo. Na minha imagem, o fundo também está

[34] Ellio� Erwi�, 1953 [35] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017
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cheio de luzes indefinidas, que iluminam o espaço urbano e noturno da cidade. O homem equilibra-se em uma mão. Estaria dançando? Estaria feliz? A quem 

ele se exibe? Uma pessoa ao fundo que passa de bicicleta parece não notar, talvez isso seja natural em Nova Iorque. Em ambos os casos, os sujeitos estão 

solitários, mas mesmo assim cheios de energia.

 Mas, existem imagens que realizei que não encontram uma origem precisa, baseada no que é visível a par�r do trabalho de Erwi�. Isso acontece 

porque “é preciso deixar por um momento tudo o que acreditamos ver porque sabíamos nomeá-lo, e voltar a par�r daí ao que nosso saber não havia podido 

clarificar” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 24). Seriam fotografias que não encontram nas fotografias de Erwi� uma semelhança exata e pontual, mas que 

estariam relacionadas com a atmosfera da obra de Ellio� Erwi�. Embora fique mais explícita a relação de busca quando construo díp�cos entre as imagens, 

penso com entusiasmo que o trabalho também vive fora dessa relação fixa entre objetos e formas de semelhança �sica. São fotografias que me parecem 

afirmar uma alienação, algo como quando Lacan diz que “uma vez que o sujeito tenta acomodar-se a esse olhar (o olhar de Erwi�), ele se torna, esse olhar, 

esse objeto punc�forme, esse ponto de ser evanescente, com o qual o sujeito confunde seu próprio desfalecimento” (LACAN, 2008, p. 86).

[36] Ellio� Erwi�, 1955

 

[37] Em busca de Ellio� 

Erwi�, 2017
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 Diante desse cenário urbano e social que me fazia fotografar cenas inusitadas, percebia que 

algumas coisas exclamavam por ser tornarem imagens, e eu me tornara apenas um médium dessa 

produção.

Sente-se que uma coisa quer ser fotografada, quer tornar-se imagem e que não é 
para durar: é, ao contrário, para melhor, desaparecer. E o sujeito só é um bom 
medium fotográfico se ele entra nesse jogo, se exorciza seu próprio olhar e seu 
próprio juízo esté�co, se frui de sua própria ausência. (BAUDRILLARD, 1997, p. 31).

 Para Baudrillard (1997), o sujeito fotógrafo produziria dentro de um mundo onde fotografar não 

seria um exercício somente de prazer. O fato seria que uma cena quer ser fotografada. Dentro dessa 

ar�culação do desejo dos objetos querendo se tornarem imagens, o sujeito estaria situado como medium. 

Sua função seria, ao ser olhado pelo objeto, registrá-lo a par�r de uma técnica que não controlamos, ao 

contrário, é através da técnica que o mundo se impõe a nós (BAUDRILLARD, 1997).

 A ideia de jogo de Baudrillard  é acessível, pois do lúdico se proporcionam muitas imagens e este 

também serve para fundamentação do imaginário. Penso numa criança que pega um carretel com a mão e 

o joga longe, fazendo-o desparecer através da cor�na. A criança não mais o vê, pois o carretel deixou de 

exis�r no campo de visão, mas em algum lugar ele ainda existe. Então, com um fio que prende o carretel à 

mão da criança, ela o puxa de volta fazendo-o retornar e tornar-se visível. 

 Estamos diante de uma das narra�vas clássicas de Sigmund Freud, conhecida como a história do 

fort-da, trabalhada em Além do princípio do prazer, de 1920: uma criança segura um carretel a par�r de 

uma corda. Ela o joga para longe, fazendo-o sumir de vista. Com a boca ela indica o fort, que em alemão 

significa “lá”. Depois puxa o carretel de volta dizendo da, que significa “aqui” (Freud, 1976). Entre o lá e o 

aqui, existe esse espaçamento em que a imagem do carretel se torna ausente enquanto imagem visível, 

mas torna-se imagem visual, manifestando-se enquanto símbolo. Este se manifestaria primeiro como 

assassinato da coisa, subs�tuindo o carretel num canto da alma da criança que o desejaria (DIDI-

HUBERMAN, 2010).

 O livro de Ellio� Erwi� que folheava era o carretel que �nha em mãos. As imagens iam me 

preenchendo, eu as possuía. O fechar do livro era como jogar o carretel para longe, a par�r de então as [38] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017
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[39] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017

imagens exis�am apenas como um “frágil resto”. A câmera se tornara minha linha, e, durante meus sete 

dias em Nova Iorque, com ela eu pude buscar estas imagens de volta. Se não elas exatamente, traços que 

nelas existem e em mim vivem. “O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha” (DIDI-

HUBERMAN, 2010, pg. 29). Sobre a fábula freudiana, Didi-Huberman conclui que:

O carretel tende a sustentar-se numa imagem visual – pois visual é o acontecimento 
de sua par�da; visual ainda, seu próprio desaparecimento, como um relâmpago de 
cordão; visual sem dúvida, seu reaparecimento, como um sempre frágil resto -, e de 
que modo esse reaparecimento pode suportar, no exemplo freudiano, algo como 
uma arqueologia do símbolo. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 82).

 Imagem visual as fotografias de Erwi�, imagem visual ao fechar o livro, imagem visual as fotografias 

feitas por mim. “É talvez no momento em que se torna capaz de desaparecer ritmicamente, enquanto 

objeto visível, que o carretel se torna objeto visual” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 83).

As imagens de arte sabem de certo modo compacificar esse jogo da criança que se 
man�nha apenas por um fio, e com isso sabem lhe dar um estatuto de monumento, 
algo que resta, que se transmite, que se compar�lha. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 
97).

 Entre o desaparecimento e o aparecimento, entre eu olhar para as fotografias de Erwi� e eu 

produzir as minhas, entre o passado e o presente, entre o acordeão que contrai e se dilata em busca da 

melodia, pressen� que o mundo, em que eu estava, me olhava. Descobri que o mundo é também 

onivouyeur, o que, para Lacan, acontece sem que ele seja exibicionista, ou seja, seríamos observados sem 

que pudéssemos reconhecer esse olho que nos olha, e, nesse sen�do, o mundo não provoca nosso olhar. 

Quando começa a provocar, então começa o sen�mento de estranheza – unheimlich (LACAN, 2008).

 A fotografia, em sua história, fora capaz, através do que Geoff Dyer teria pensado como instante 

con�nuo, de mostrar as relações entre o passado e o presente. Para Walter Benjamin uma imagem é aquilo 

no qual o Pretérito encontra o Agora num relâmpago para formar uma constelação, e, se presente e 

passado existem numa natureza de temporalidade, o Pretérito e o Agora existem numa natureza imagé�ca 

(BENJAMIN 1968 apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 182).
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 A constelação de imagens que produzi e que formam, juntamente com o trabalho de Ellio� Erwi�, um céu estrelado de fotografias, me conduz a crer 

que esse trabalho vai além de um princípio baseado na imitação, e pode ser estruturado a par�r de reflexões sobre o olhar, em como ele se ar�cula com um já 

visto, com o imaginário, com as imagens que em mim chegam e que me induzem a produzir novas. O olhar não como uma ação exclusiva do olho, mas como 

consequência de uma série de experiências pessoais. “Talvez só haja imagem a pensar radicalmente para além do princípio de imitação” (DIDI-HUBERMAN, 

2010, p 83).

 Do desejo à angús�a, construí minhas imagens. Tê-las feito foi uma maneira de falar sobre fotografia, inserindo meu trabalho dentro do campo do 

instante con�nuo. Concordo com Didi-Huberman quando ele diz que 

Goya, Manet e Picasso interpretaram As meninas de Velázquez antes de qualquer historiador da arte. Ora, em que consis�am suas 
interpretações? Cada um transformava o quadro do século 17 jogando com seus parâmetros, cada um mostrava ou mesmo demonstrava. 
Tal é o interesse histórico, de ver como a própria pintura pôde interpretar seu próprio passado. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 52).

 Mesmo que o autor esteja se referindo à pintura e aos pintores, me parece uma indagação que contempla todos os modelos de expressão ar�s�ca. 

Não consigo pensar que não es�ve interpretando a fotografia, seja na sua história, seja na par�cularidade das fotografias de Ellio� Erwi�. Talvez essa relação 

atribua ao ar�sta uma função também de historiador da arte. E o passado seria essa grandeza e miséria do historiador, que nele encontraria seu desejo 

suspenso entre a melancolia de um passado como objeto de perda e a vitória frágil de um passado como objeto achado ou objeto de representação (DIDI-

HUBERMAN, 2015).

 Quantas imagens ainda estão soltas por aí esperando serem encontradas? Fotografá-las é puxar a linha. A dialé�ca do visual, ou o que vemos, e 

que nos olha, apresenta um princípio em que se pode pensar sobre a história da fotografia, a produção de imagens e a própria arte.
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[40, 41] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017
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2.5. O palhaço 60 anos depois: a fotografia para além do fotográfico

 No início de 2016, fiz algumas viagens por cidades europeias, algumas que eu já conhecera através de filmes, textos, fotografias, conversas, outras 

que não imaginava como seriam. Uma destas, que pouco saberia falar sobre antes de ter estado lá, seria a cidade de Cracóvia, no sul da Polônia. Mais uma 

vez, em uma loja de souvenires, me encantara por fotografias. Porém, dessa vez, não par�cipavam de um conjunto de algum fotógrafo. Eram imagens 

avulsas, quase todas remetendo à cidade de Cracóvia. Uma em par�cular chamara minha atenção de maneira diferenciada, e, por um valor de 

aproximadamente de 30 reais, comprei a foto, pois não poderia ser diferente: ela me olhara. É uma foto em preto-e-branco que desconheço a autoria e o ano 

em que foi feita. Tentarei descrevê-la, a fim de dar ao leitor a chance imaginá-la. 

 É uma estrada de chão, um pouco arenosa. Em uma curva, duas mulheres estão em cima de suas bicicletas, elas não pedalam, estão paradas. O fundo 

está desfocado e nele vemos o longo da estrada que inclina a curva para o lado esquerdo da imagem. Também há muitas árvores na margem da estrada, mas, 

por ser outono ou inverno, elas não tem folhas. As duas mulheres estão em primeiro plano, uma do lado da outra. Se dividirmos a fotografia em três terços 

ver�cais, no primeiro à esquerda, há uma placa de beira de estrada onde se lê Kraków com uma seta indicando a esquerda, que ao mesmo tempo aponta 

para o caminho que as moças aparentam estarem prestes a fazer, como também, para fora do quadro. No meio, a primeira das mulheres sorri e tem seu olhar 

direcionado para o caminho que a seta aponta. Ela e sua amiga vestem roupas an�gas, o que me faz crer que essa fotografia deve ser dos anos 1950. Tal 

personagem usa um lenço na cabeça, colares que podem ser de pérola, um ves�do longo, sapa�lha e luvas,  acredito que de couro. O rosto parece de uma 

amiga próxima, o que me fez crer que fora por isso que a imagem me olhara.

 A outra mulher não toca seus pés no chão, tem os dois fixos nos pedais da bicicleta. Também veste roupas que correspondem àquela época, com um 

lenço e um chapéu coco. Um dos braços segura firme no guidão da bicicleta, o outro está es�cado, paralelo ao solo, cuja mão está semiaberta com a palma 

voltada para o chão, mas com os dedos levemente curvados, com exceção do indicador que, em riste, aponta para a mesma direção que a seta, para onde sua 

amiga olha, para fora da imagem. A precisão da inclinação do braço e a força com que a mão se dispõe no ar me fizeram ques�onar se essa fotografia fora 

ensaiada ou se fora realizada em um momento único e preciso. Já tentei descobrir quem é o autor desta imagem de diversas maneiras, mas nunca ob�ve 

sucesso. Ficará no suspense essa informação.

 Mas há algo entre este dedo flutuando perto do centro da imagem e uma lógica fotográfica que me parece funcionar quase como metalinguagem, 

pois é um dedo que indica. Fora na década de 1980 que, Rosalind Kraus e Philippe Dubois, inspirados também por Roland Barthes, teriam pensado a 

fotografia a par�r da semió�ca, junto à lógica do índice. Conceito que surge com a tripar�ção dos signos, introduzida por Charles Peirce, em que ícones 

mantêm relação de semelhança (como um quadro); símbolos, uma relação convencional (como uma palavra); e índice, de derivação direta, de causa-efeito, 

como a luz projetada (SIGNORINI, 2014).
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 A fotografia estaria associada a um refrente, aquilo que está diante da obje�va e que, através de uma con�guidade �sica, imprime sua marca no 

material fotossensível. “Em suma, o referente adere” (BARTHES, 2015, pg. 15). É na “lógica do índice”, em que a fotografia está relacionada com uma imagem 

e o processo �sico que a produz, que faz com que a fotografia deixe de ser um objeto de pesquisa genérico, para se tornar um objeto teórico, a par�r do que 

esses autores pensaram cunhando o termo fotográfico (SIGNORINI, 2014). Seria desta maneira de pensar a fotografia que viria a célebre ideia do isso foi, 

conceito barthesiano por excelência, que ins�tuiria o juízo de aderência do objeto fotografado ao material fotossensível, cons�tuíndo a fotografia. Há no 

fotográfico a relação de necessidade entre a câmera e aquilo que é “necessariamente real que foi colocada diante da obje�va, sem a qual não haveria 

fotografia” (BARTHES, 2015, pg. 67). O noema da fotografia seria então o isso foi, pois o que vejo encontrou-se lá (no tempo e no espaço do clique 

fotográfico). Conclui Barthes que

O noema isso foi só foi possível a par�r do dia em que uma circunstância cien�fica (a descoberta da sensibilidade dos sais de prata à luz) 
permi�u captar a imprimir diretamente os raios luminosos emi�dos por um objeto diversamente iluminado. A foto é literalmente uma 
emanação do referente. De um corpo real, que estava lá, par�ram radiações que vêm me a�ngir, a mim, que estou aqui; pouco importa a 
duração da transmissão; 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 par�lho com 
aquele ou aquela que foi fotografado. (BARTHES, 2015, p. 70).

 Entre as caracterís�cas semió�cas que cercavam a lógica do índice, o fotográfico e a fotografia, Rosalind Krauss teria percebido que as prá�cas da arte 

contemporânea estariam se baseando nesses critérios, mesmo quando fora do campo da fotografia, a começar por obras de Marcel Duchamp (2014). Para 

Krauss (2014), a ideia de shi�er (embreante) seria algo que mostra e indica, como as palavras: isso, aquilo, hoje, aqui, agora. Como exemplo, Krauss lembra o 

trabalho em pintura Tu m´... de Duchamp. Nessa obra, o shi�er estaria localizado na

representação naturalista de uma mão suspensa no ar, imobilizada no gesto de mostrar com o dedo. A preeminência do índice nesta mão 
atrai nosso olhar e percebemos esse gesto como um nível suplementar, em que se situam as operações significantes do índice. Como os 
traços ou as impressões, o ato de mostrar com o dedo estabelece uma relação entre signo e referente, relação de natureza espacial e �sica 
[...] “Traga-me isto”, dizemos ao designar o objeto com o dedo. O referente de “isto” é momentaneamente estabelecido pelo eixo do 
nosso dedo. O fato de mostrar com o dedo é visual e gestual. (KRAUSS, 2014, p. 85).

 O dedo que aponta, na obra de Duchamp, é visualmente muito semelhante com a da fotografia que havia encontrado em Cracóvia, a não ser pelo fato 

de apontarem para direções opostas.
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[42] Marcel Duchamp, Tu m´..., 1918, óleo sobre tela, 69,8 x 303 cm

 A minha estadia em Nova Iorque acabara sete dias depois de começar. Uma semana que para mim parecia ter durado as tantas décadas que havia 

conhecido através das fotografias do meu guia turís�co Ellio� Erwi�. Como estava acompanhado pela minha família, sinto que para eles a viagem acabou 

pouco depois do que acabara para mim. Eles �veram algumas horas a mais entre nossa úl�ma noite e a saída da cidade na manhã seguinte. Para mim, a 

jornada havia terminado logo após o úl�mo anoitecer, pois me refiro àquela viagem de encontros com as fotografias do passado.

 Por uma úl�ma coincidência e força do acaso, esta noite fora também a de halloween. Não é hábito, na cultura brasileira, comemorar essa data, pelo 

menos não na maneira como estava acontecendo ali. Eu não sabia o que esperar dessa festa que toma proporções carnavalescas. Em poucos minutos, o que 

parecia um dia normal se tornara em uma mul�dão de pessoas com fantasias que normalmente lembram o horror. Porém, não deixavam de serem fantasias, 

e traziam, junto ao cômico, um desfile de cria�vidade pelas ruas da cidade. Para aproveitar a cria�vidade das pessoas, resolvemos ir à Times Square, onde 

havia maior concentração de doidos, bêbados e pessoas interessadas em cur�r aquele momento. Então, u�lizando-me de Benjamin, “o Pretérito encontrou 

o Agora”, por uma úl�ma vez naquela viagem, e o que meus olhos viram não poderia me deixar mais estupefato. Quem já se arriscou na prá�ca da fotografia 

deve conhecer a tristeza que é perder uma foto, e, naquele momento, meu único gesto fora o de botar meu olho no visor e clicar, sem tempo para me 

preocupar se a câmera estava pronta para o disparo. Fico feliz que estava. O palhaço que cruzou a minha frente, na mesma rua em que um palhaço cruzara a 

frente de Ellio� Erwi�, há sessenta anos, me fizera perder o chão.

 Há algo que só fui perceber depois - bastante tempo depois - para ser sincero. Talvez porque, sempre que vejo este palhaço, me perco nos seus olhos 

escuros, na sua cara aterrorizante e contemplo essa feliz coincidência. O que demorei para perceber é que o meu palhaço tem um dedo em riste, e isso 

significa que para algo ele aponta. Permito-me sair do chão nesse momento e usar esse dedo para apontar para algo que acredito sobre fotografia e que 

venho desenvolvendo neste capítulo. É fato que a teoria do índice é aplicada nesta imagem, pois o palhaço só está representado em imagem, porque estava 

vivo na frente de minha obje�va: foram os raios de luz que nele refle�ram e tocaram o sensor de minha câmera que fizeram a fotografia ser possível. Sem o 

palhaço cruzando a minha frente não haveria o palhaço na imagem. O referente adere.

 Mas quero ir um pouco mais longe. Não posso excluir a ideia de que esse trabalho opera com um referente que não está visível. Pois, se é verdade que
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precisou haver um palhaço na minha frente, é verdade também que eu precisei ter conhecido o palhaço de Erwi� para realizar a fotografia. Há um duplo 

referente nessa imagem, algo que força ela – e todas as outras imagens desse trabalho – a serem pensadas para além da lógica do índice. Este para além ajuda 

a corroborar a ideia de instante con�nuo, de que as imagens estão presas numa rede de imaginário e que se referenciam e buscam, nesta rede, um referente. 

André Rouillé revisita a ideia de Barthes, contestando-a: “Barthes naturalmente tem razão em fazer relembrar com energia a evidência de que uma coisa 

necessariamente real esteve lá. Mas está errado ao deduzir, daí, que essa limitação, própria da fotografia, defina sua essência” (ROUILLÉ, 2009, p. 220). 

Assim, cons�tuir uma história da fotografia a par�r do �tulo de O instante con�nuo, proposto por Geoff Dyer, não seria só remar contra a maré do clássico 

pensamento do instante decisivo de Car�er-Bresson, mas também botaria em xeque a exclusividade das questões indiciárias da fotografia, propondo uma 

nova reflexão em que a aderência do referente e, consequentemente, o isso foi não seriam os limites da reflexão sobre a técnica fotográfica.

A imagem fotográfica mostra-se, então, perpassada por dois grandes modos, um afirma�vo, outro interroga�vo. O primeiro modo é o do 
isso foi, da “constatação da presença” �sica, o modo dos corpos, das coisas e dos estados das coisas: é o modo da matéria, da impressão. O 
segundo modo é o do o que foi que aconteceu?, o modo dos eventos fotográficos e extrafotográficos: é o modo dos incorporais, da escrita, 
da memória. Se, graças à impressão, a matéria cons�tui a base da fotografia, então a memória é o fundamento. (ROUILLÉ, 2009, p. 221).

[43] “esta noite fora também a de 

halloween”. 2014, arquivo pessoal.
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 O meu palhaço, juntamente com seu sorriso jocoso, levantara o dedo não apontando para fora do quadro, nem para um objeto determinado dentro 

da imagem, mas indicando o que está atrás, para a profundidade da fotografia. Se for assim, este dedo indica o que está desfocado, o que está di�cil de ver. O 

dedo indica o passado, ou seja, o tempo. O dedo indica Ellio� Erwi�.

 Quando visualizei a fotografia no visor da minha câmera, fiquei contente. Eu havia encontrado Ellio� Erwi�. No seu livro, a fotografia do palhaço está 

localizada bem perto do final. A minha imagem realizada já nos acréscimos do meu estar em Nova Iorque era mais um mo�vo para que eu cur�sse aquela 

viagem da maneira como estava proposta pelo livro.

 Quem já foi à Nova Iorque deve saber a tristeza que é se despedir da cidade. Depois daqueles sete dias, estando submerso num mundo onde a 

fotografia tomava conta dos meus sen�mentos, eu fiquei com a sensação de que Ellio� Erwi� não abandonaria fácilmente meu desejo de olhar. Às pressas de 

ir embora, não pude me despedir com a ternura que me cabia, mas vendo e revendo esse palhaço, sei da forte sensação que é olhar e ser olhado por uma 

imagem.  Não sei se toquei a melodia de Erwi� no acordeão que esteve em minhas mãos, não sei se, ao arremessar as fotografias para trás da cor�na, fui 

capaz de puxar elas de volta com a corda fina que me unia a elas como a criança de Freud foi capaz de fazer. Mas acredito que de alguma maneira o encontrei 

e, se pudesse segurá-lo antes de par�r, feito Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, no final de Casablanca, diria que para sempre teremos New York.
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[44] O palhaço 60 anos depois: Em busca de 
Ellio� Erwi�, 2017
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3. Mateus, vou te contar uma história: do documento à ficção

3.1. Tudo é verdade
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de 

areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus 
olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que 

o menino ficou mudo de beleza.
E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, 

pediu ao pai:
- Me ajuda a olhar!

A função da arte/1, Eduardo Galeano

 A relação entre a fotografia e a viagem turís�ca foi mo�vo de estudo, análise e produção ar�s�ca por pensadores, crí�cos e ar�stas, como relatada no 

primeiro capítulo. Se Marc Augé e Susan Sontag afirmam a relação entre o turismo e a fotografia, como alega Sontag ao dizer que “a fotografia desenvolve-se 

na esteira de uma das a�vidades modernas mais �picas: o turismo” (2004, p. 19), ar�stas como Mar�n Parr e Corinne Vionnet convergem suas poé�cas 

refle�ndo a produção absurda de fotografias pelos turistas. Enquanto Parr fotografa os próprios turistas em seus excessos, olhando para tal situação de 

forma cômica, Vionnet sobrepõe, em uma mesma imagem, as fotografias de monumentos e paisagens clássicas, coletadas em redes sociais, feitas por 

turistas  sob um ponto de vista semelhante. O resultado torna-se uma nova imagem quase abstrata, que indica a maneira similar como os viajantes olham 

para os mesmos locais.

 Sontag (2004) ainda confirma a afinidade entre as prá�cas por ser a fotografia uma ferramenta que documenta e atesta a experiência: 

Viajar se torna uma estratégia de acumular fotos. A própria a�vidade de �rar fotos é tranquilizante e mi�ga sen�mentos gerais de 
desorientação que podem ser exacerbados pela viagem. Os turistas, em sua maioria, sentem-se compelidos a pôr a câmera entre si mesmo 
e tudo de notável que encontram. (SONTAG, 2004, p. 20). 

 Revendo minhas fotografias da viagem, percebo a existência de uma série de exemplos que poderiam ser incluídas nas imagens de Vionnet, como por 

exemplo fotografias que fiz da Estátua da Liberdade e da Brooklyn Bridge. Eu mesmo poderia ter sido flagrado pela captura ágil de Parr, enquanto eu e minha 

família estávamos misturados com a mul�dão para vivenciar a frené�ca Nova Iorque. Mas, fora neste contexto de muitas fotografias que encontrei algumas 

imagens que não estavam condicionadas ao olhar, ou a é�ca do ver, do turista, mas eram imagens influenciadas por aquelas que eu encontrara no livro de 

Ellio� Erwi�. Desta maneira, pude me sen�r em uma viajem também abstrata na busca de algo novo a ver, ou pelo menos, um não comum; produzindo 

imagens e reflexões que suscitam não só o hábito da viagem, mas também o da ar�culação entre a fotografia e a arte com o passado, o nostálgico, o tempo 
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perdido e reencontrado. 

 No capítulo segundo, abordei relações do olhar, pensando o desejo e a angús�a como propulsores para o ver e para o fazer ar�s�co, que, neste caso, 

estariam relacionadas com a fotografia. Saí do campo da viagem-turismo e levei o trabalho para um além – para além do princípio do turismo - pois acredito 

que ter abordado as questões da viagem foi uma maneira de pensar o eu ar�sta em um contexto de espaço e tempo, mas que não podem ser avaliadas como 

totalidade desta poé�ca. Também no capítulo anterior, a fotografia foi ins�gada numa revisão história a par�r do que Geoff Dyer abordou como o instante 

con�nuo, em que as fotografias estariam se relacionando com outras fotografias: “todos os grandes fotógrafos são capazes de se metamorfosear em outros 

fotógrafos, mesmo que só de vez em quando e por acidente. Todos �raram fotografias que parecem fotografias de outros grandes fotógrafos” (DYER, 2008, p. 

139).

 Didi-Huberman auxiliou-me a refle�r sobre esta similaridade entre as imagens, no que chamo de um encontro realizado por uma busca, consciente ou 

inconsciente (“por acidente”, como afirma Dyer), entre minhas imagens e as de Erwi�. Esta busca, e consequentemente o encontro, estariam confirmados 

dentro de uma dialé�ca do olhar, em que o que vejo exis�ria em mim através daquilo que me olha. Ampliando a citação já trazida de Didi-Huberman (2010, p. 

29), diríamos que “o que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável, porém é a cisão que separa dentro de nós o que vemos 

daquilo que nos olha. Seria preciso assim par�r de novo desse paradoxo em que o ato de ver só se manifesta em dois”. As duas manifestações: olhar e ser 

olhado - ao passo que ser olhado é um reflexo de uma perda, ou seja, está relacionado ao tempo passado. Logo “começamos a compreender que cada coisa a 

ver, por mais exposta, por mais neutra de aparência que seja, torna-se inelutável quando uma perda a suporta, e desse ponto nos olha, nos concerne, nos 

persegue” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 33).

 Inicio agora duas manifestações da fotografia no contexto da arte contemporânea: primeiro, seu momento enquanto documento, e pensar tais 

qualidades como reflexão deste trabalho. Depois, as questões de narra�va imagem-textual inauguram, nesta dissertação, a segunda fase do trabalho, que 

ultrapassa a fotografia enquanto material, mas sem nunca virar de costas para ela: a narração escrita de um pensamento nostálgico que une Em busca de 

Ellio� Erwi� a uma fábula relacionada a um amigo de infância, ar�culando a busca à ideia de Serge Tisseron da produção fotográfica como um fantasma 

depressivo (1996).

 Abrindo espaço para um terceiro instante, estariam reflexões sobre as maneiras como o trabalho se desdobrou no período do mestrado, a par�r de 

ideias de exibição, que incluíram a produção de um foto-livro, mas que se transformaram em exposição, apoiando a fotografia no conceito de fotograficidade 

de François Soulages, principalmente no quesito relacionado a seu caráter inesgotável, ou, a arte dos possíveis (2010). Se há algo que eu esteja tentando dizer 

(ou concordar, pois já fora dito) é que a viagem é interminável dentro do seu eterno retorno, e a fotografia e a palavra são essenciais para isso, seja pelo status 

de documento, seja pelo de ficção narra�va.

Os român�cos constroem o eu como um viajante por excelência – um buscador, um eu sem lar cuja cidadania verdadeira é de um lugar de
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todo inexistente, ou que ainda não existe, ou que não existe mais; um lugar deliberadamente entendido como um ideal, em oposição a algo 
real. Subentende-se que a viagem é interminável e que o des�no da viagem, portanto, é flexível. Viajar torna-se a própria condição da 
consciência moderna, de uma visão moderna do mundo – a representação do desejo ou do desalento. Nessa visão, todos são 
potencialmente viajantes. (SONTAG, 2005, p. 354)

 Susan Sontag (2004, p. 32) estaria posicionando a fotografia no campo do documento – “as fotos são apreciadas porque dão informação. Dizem o que 

existem; fazem um inventário”, mas também a entenderia como uma forte ferramenta subje�va, em que os sujeitos a usam para efeitos da imaginação – 

“Mas, nas situações em que a maioria das pessoas usa as fotos, seu valor como informação é da mesma ordem da ficção” (SONTAG, 2004, pg. 32). Serei parte 

desta maioria que a autora se refere, intercalando o disposi�vo fotográfico entre suas potências de documento e de ficção. Em busca de Ellio� Erwi� é o 

registro de encontros, originados de um livro de fotografias que podem ser lidas como documentos de uma cidade an�ga (e perdida?), e que encontra na 

palavra escrita uma parceira para a ficção e para novos possíveis.

 O aparato fotográfico, desenvolvido na modernidade do século 19, teria confirmado a tendência do desejo humano em fixar a imagem projetada no 

fundo da câmera escura. É o que confirmaria David Bate, ar�sta e pesquisador na Universidade de Westminster, ao fazer uma revisão, em Art photography 

(2015), do surgimento da fotografia. O autor lembra que “the idea of photography began long before it was actually discovered” (BATE, 2015, p. 13)¹², e que, 

desde o século anterior, “the no�on of the camera obscura image as 'nature wri�ng picture' was already a well-established idea” (BATE, 2015, p. 15)¹³, 

sen�mento já proposto por Walter Benjamin, em sua Pequena história da fotografia. O esteta alemão confirmaria que o surgimento de tal tecnologia já seria 

pressen�da por diversos homens que, “chacun dans leur coin, poursuivaient le même but: fixer les images de la camera obsucra” (BENJAMIN, 2016, p. 7)¹⁴.

 Os processos desenvolvidos por Nièpce, Daguerre e Talbot  - nomes relacionados à aurora da fotografia - revelariam também dois diferentes 

caminhos históricos que teriam levado à invenção da tecnologia: de um lado, o desejo pela ilusão e pela imaginação; de outro, a vontade de capturar o mundo 

real em uma imagem (BATES, 2015). Os o�cios dos criadores da fotografia já manifestam esta encruzilhada entre a imaginação e o real: Louis Daguerre, 

inventor do primeiro aparato fotográfico, o daguerreó�po, fora pintor; enquanto William Henry Fox Talbot, um homem das ciências, �nha como proficiência 

a matemá�ca, a linguís�ca, a astronomia e, obviamente, a química, que o levara a desenvolver o primeiro processo fotográfico com base do nega�vo-

posi�vo, conhecido como caló�po (BATE, 2015). Em relação ao processo de Daguerre, o caló�po apresentaria uma qualidade que o teria diferenciado 

 ¹²“a ideia da fotografia começa muito antes de ela ser realmente descoberta”. (Tradução do autor).
 ¹³“a noção de uma imagem proveniente da câmara escura como algo 'naturalmente escrito' já era uma ideia pré-estabelecida”. (Tradução do autor).
 ¹⁴“cada um em seu modo, perseguia o mesmo obje�vo: fixar as imagens da câmara obscura”.(Tradução do autor).
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significa�vamente: a produção de cópias múl�plas, tornando a impressão e a publicação em massa algo possível (TAGG, 2005). Aproveitando-se dessa 

virtude, Talbot pôde fazer das fotografias ilustrações para livro. Um deles, The pencil of nature (1844), é creditado como o primeiro livro de fotografias (BATE, 

2015). 

 As descobertas �sico-químicas que teriam permi�do a fixação da imagem, e acalentado o coração dos homens ansiosos por tal feito, aconteceram 

num período histórico de avanços tecnológicos e de uma mentalidade cien�fica e racional: 

[...] uma modernidade, assinalada por Max Weber pelo seu espírito de cálculo, pela racionalidade instrumental e pelo fato de que ela leva 
ao 'desencantamento do mundo'. A modernidade da fotografia e a legi�midade de suas funções documentais apoiam-se nas ligações 
estreitas que ela mantém com os mais emblemá�cos fenômenos da sociedade industrial: o crescimento das metrópoles; a 
industrialização; as grandes mudanças nos conceitos de espaço e de tempo e a revolução das comunicações, mas, também, a democracia. 
Essas ligações, associadas ao caráter mecânico da fotografia, vão apontá-la como a imagem da sociedade industrial: aquela que 
documenta com o máximo de per�nência e de eficácia, que lhe serve de ferramenta, e que atualiza seus valores essências. Do mesmo 
modo, para a fotografia, a sociedade industrial representa sua condição de possibilidade, seu principal objeto e seu paradigma. (ROUILLÉ, 
2009, p. 29-30).

 Com esta larga citação de André Rouillé, é possível perceber a vocação da fotografia para com as qualidades de documento e de disposi�vo capaz de 

dar conta das mudanças e acontecimentos que estariam ocorrendo nas sociedades da época. Dentro desta lógica modernista e posi�vista¹⁵, a fotografia seria 

a ferramenta possível não só para ver o mundo através de uma verdade que aparentemente só a fotografia fora capaz de dar, como também impor verdades. 

Tal disposi�vo operava num novo regime de verdade, como cita Jonh Tagg, em que aquilo que dava a ela o poder de evocar a verdade não seria somente o 

privilégio de relacionar-se com os mecânicos processos das sociedades industriais, mas também a sua mobilização nos aparelhos emergentes de uma nova e 

mais penetrante forma de estado (TAGG, 2005).  Fora “renovando o regime da verdade, nutrindo a crença de que suas imagens são 'a exa�dão, a verdade, a 

própria realidade', que a fotografia pôde suplantar o desenho e a gravura em suas funções documentais” (ROUILLÉ, 2009).   

 As circunstâncias que teriam levado a fotografia ao patamar de documento, criando um novo regime de verdade e servindo às intenções dos ideais de 

progresso do século 19, poderiam ser explicadas através da crença de uma ausência do fotógrafo na composição da imagem fotográfica. Conforme André 

Bazin, crí�co e teórico do cinema, que também pensara a fotografia em seu ensaio A ontologia da imagem fotográfica,

 ¹⁵ No século 19, Augusto Comte fundou o posi�vismo, cujo nascimento não foi espontâneo. Suas origens estão ligadas aos séculos 16, 17 e 18, com Francis Bacon, Thomas Hobbes e David 
Hume, especialmente (TRIVIÑOS, 1987). Para Didi-Huberman, o posi�vismo postularia que “todo o visível pode ser descrito, decupado em seus elementos e contabilizado como tudo; que 
descrever significa ver bem, e que ver bem significa ver a verdade, isto é, saber. Já que tudo pode ser visto e exaus�vamente descrito, tudo será sabido, verificado, legi�mado” (DIDI-
HUBERMAN, 2013, p. 299).



70

[...] a fotografia liberou as artes plás�cas de sua obsessão pela semelhança. Pois a pintura se esforçava, no fundo, em vão, por nos iludir, e 
essa ilusão bastava à arte, enquanto a fotografia e o cinema são descobertas que sa�sfazem defini�vamente, por sua própria essência, a 
obsessão pelo realismo. Por mais hábil que fosse o pintor, sua obra era sempre hipotecada por uma inevitável subje�vidade. Diante da 
imagem uma dúvida persis�a, dada a presença do homem. Assim, o fenômeno essencial na passagem da pintura barroca à fotografia não 
reside no mero aperfeiçoamento material (a fotografia ainda con�nuaria por muito tempo inferior à pintura na imitação das cores), mas 
num fato psicológico: a sa�sfação completa no nosso afã de ilusão por uma reprodução mecânica da qual o homem se achava excluído. A 
solução não estava no resultado, mas na gênese. [...] A personalidade do fotógrafo não entra em jogo senão pela escolha, pela orientação, 
pela pedagogia do fenômeno: por mais visível que seja na obra acabada, já não figura nela como a do pintor. Todas as artes se fundam sobre 
a presença do homem; unicamente na fotografia é que fruímos de sua ausência. Ela age sobre nós como um fenômeno “natural”, como uma 
flor ou um cristal de neve cuja beleza é inseparável de sua origem vegetal ou telúrica. (BAZIN, 2014, pg. 30-31).

 Acreditar numa asser�va da qual o fotógrafo é meramente um jogador que opera somente na escolha, na orientação e na pedagogia do fenômeno é 

apagar o sujeito que ar�cula o disposi�vo fotográfico no mundo, re�rando dele a sensibilidade e outros predicados pessoais. Barthes explicaria a relação que 

existe entre o objeto fotografado e sua imagem, chamando de “'referente fotográfico', não a coisa faculta�vamente real a que remete uma imagem ou um 

signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da obje�va, sem a qual não haveria fotografia” (BARTHES, 2015, pg. 67). A imagem fotográfica 

poderia ser compreendida no campo da linguís�ca e da semió�ca a par�r da dis�nção feita por Charles Pierce, no final do século 19, entre as três espécies de 

signos: “Enquanto os ícones pertencem à ordem da semelhança, enquanto os símbolos se encontram totalmente governados pela convenção, a ligação 

caracterís�ca dos índices com seu referente é a con�guidade �sica, o contato, sem ser necessária semelhança” (ROUILLÉ, 2009, p. 66). 

 A lógica do índice, oriunda da relação de aderência existente entre o objeto fotografado e sua imagem, permi�u crer que a câmera seria um instrumento 

para a evidência, cuja crença no passado não poderia ser ques�onada (TAGG, 2005). A fotografia pensada como algo que não pode ser ques�onada, pois carrega a 

verdade – a fotografia-documento não mente – caberia dentro dos valores cien�ficos e racionais traçados pela modernidade do século 19. “A teoria do índice 

pretende ser, pois, uma ontologia, uma abordagem da essência da fotografia, comparável ao que Greenberg tentou com a pintura” (ROUILLÉ. 2009, p. 191).

 O trabalho teórico-prá�co que desenvolvo busca refle�r a fotografia dentro do campo da arte contemporânea, e para tanto, me interessa analisar a 

maneira como esta ferramenta teria sido reconhecida pela sociedade e principalmente pelos ar�stas, e consequentemente, as transformações deste 

reconhecimento. Mas por que pensar o conceito de documento? Sophie Berrebi (2014) traz algumas reflexões que me ajudam a entender o documento na 

minha produção ar�s�ca. A autora faz lembrar a ideia de monumento relacionada ao documento, que seria referente àquilo formado acidentalmente ou 

deliberadamente construído como forma de prova, educação, registro legal; contrastando com o monumento, algo tradicionalmente entendido como 

espaços intencionalmente construídos onde o passado torna-se memória (BERREBI, 2014). Na maneira como Berrebi desenvolve a ideia de documento 

contrastando com a de monumento, a fotografia não poderia ser mais the consola�on of a truth in the past which cannot be ques�oned, como proposto por 

Tagg, pois já não seria mais citada uma relação inequívoca entre a imagem e sua relação com o passado. Seria essa alteração no sen�mento de documento 
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notada por Michel Foucault que Berrebi considera fundamental para as pra�cas ar�s�cas contemporâneas. Foucault alega, na introdução de seu 

Arqueologia do saber (2008), que, desde que existe uma disciplina como a história, temo-nos relacionado com documentos, propondo interrogações sobre 

sua veracidade, mas agora, a par�r de uma mudança que 

[...] não data de hoje, mas que sem dúvida, ainda não se concluiu, a história mudou sua posição acerca do documento: ela considera como 
sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e 
elaborá-lo: ela organiza, recorta, distribuiu, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, dis�ngue o que é per�nente do que não é, 
iden�fica elementos, define unidades, descreve relações. (FOUCAULT, 2008, p. 7).

 O livro de Ellio� Erwi� seria um exercício para pensar as variadas proposições sobre as reverências já feitas ao documento. As fotografias do livro 

começam no fim da década de 1940, sucessora de um período de transformações e produções no campo da fotografia documental, a par�r de 

desdobramentos ar�s�cos e esté�cos.  Na década de 1930, trabalhos e grupos de fotografia documental teriam ganhado forma como, por exemplo, o 

projeto de fotografia urbana Photo League, em Nova Iorque, cujos membros “ne sont pas des observateurs distants, mais des acteurs affrontant la réalité à 

bras-le-corps et explorant le caractère agressif de l´acte photographique” (BARRÈRE, 2014)¹⁶; e os fotógrafos da depressão, dos quais se destacriam Dorothea 

Lange, Walker Evans, Gordon Parks, Roy Stryker, que, em missão governamental, teriam documentado os efeitos catastróficos da quebra da bolsa de valores 

nos Estados Unidos, no projeto Farm Security Admnistra�on, ou FSA. “O caráter oficioso e propagandís�co da missão não impediu que o grupo produzisse um 

material ar�s�co de primeira, que lançaria as bases da fotografia social (não no sen�do em que o termo é empregado atualmente) de caráter documental”¹⁷, 

assim, “the 1930s became the age of documentary, an era when photography and film became the new arts [...] Through the FSA, the Idea of a social 

documentary project became honed, organized and ins�tu�onalized” (BATES, 2015, p. 66 - 67)¹⁸.

 As imagens de Erwi�, editadas a fins editoriais com o obje�vo de compilar o trabalho do fotógrafo na cidade de Nova Iorque, buscariam, com humor, 

uma visão da efervescência da cidade. São imagens documento, mas que não esconderiam as caracterís�cas subje�vas e humanas de Erwi�, que estaria 

interpretando o mundo e a cidade, não preocupado em dar ou dizer a verdade, mas u�lizar-se da realidade para se expressar. Os fotógrafos, ao decidirem os 

aspectos que devem exis�r num clichê, estariam impondo padrões aos seus temas e, embora se diga que a fotografia capture a realidade, as “fotografias 

¹⁶ “não são observadores distantes, mas atores que afrontam a realidade com o próprio corpo, explorando o caráter agressivo do ato fotográfico” (Tradução do autor).
¹⁷ Disponível em <h�p://iphotochannel.com.br/fotografia-documental/fsa-os-fotografos-da-depressao>.torna aperfeiçoada, organizada e ins�tucionalizada” (Tradução do autor).
¹⁸ “a década de 1930 se torna a era do documentário, uma era quando fotografia e cinema se tornam novas artes [...] Através do FSA, a Ideia de uma projeção documental da sociedade se 
torna aperfeiçoada, organizada e ins�tucionalizada” (Tradução do autor).
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são uma interpretação do mundo, tanto quanto as pinturas e os desenhos” (SONTAG, 2004, 

p. 17), logo “possuir o mundo na forma de imagens é, precisamente, reexperimentar a 

irrealidade e o caráter distante do real” (SONTAG, 2004, p. 180). 

 A ideia de monumento faz sen�do ao analisar a compilação de fotografias do livro no 

momento em que o olho pela primeira vez, pois elas retomariam a ideia de espaços onde o 

passado se torna memória, caracterís�ca do monumento. E o que fazer com esta sensação 

de tempo perdido? Como reencontrá-lo? A sensação de estupor que os clichês de Erwi� me 

causaram fora em parte por esse sen�mento de um passado a ser interpretado, de uma 

cidade “monumentalizada” em imagens fotográficas, que, naquele instante, me fizeram 

querer ir atrás daquele tempo passado, como numa viagem no tempo. Uma viagem no 

tempo permi�da pela arte e pela fotografia, uma viagem que acontecera em sensação, em 

experiência. Uma experiência documentada por mim, pois “as fotos são, de fato, 

experiência capturada, e a câmera é o braço ideal da consciência, em sua disposição 

aquisi�va” (SONTAG, 2005, p. 14). Se é possível viajar no tempo, possível, também, ser 

turista no tempo.

 Esta relação que crio entre mim e as fotografias e entre mim e a sensação de 

documento e monumento podem ser entendidas a par�r de uma nova relação entre 

história e documento. Conforme nos diz Foucault, 

[...] em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em 
monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados 
pelos homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que 
�nham sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, 
agrupados, tornados per�nentes, inter-relacionados, organizados 
em conjuntos. (FOUCAULT, 2008, p. 8).

 

[45] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017
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 Ou seja, os documentos obedeceriam a uma lógica interpreta�va, na qual o historiador agiria com papel fundamental. O sujeito apreenderia a 

imagem, fazendo uso do seu conhecimento para dar forma e razão a ela. Didi-Huberman, ao refle�r o o�cio da história da arte, atribui ao historiador a função 

de fictor, 

[...] isto é, o modelador, o ar�fice, o autor e inventor do passado que ele dá a ler. E, quando é no elemento da arte que desenvolve sua busca 
do tempo perdido, o historiador não se acha sequer diante de um objeto circunscrito, mas de algo como uma expansão líquida ou aérea – 
uma nuvem sem contornos que passa acima dele mudando constantemente de forma. Ora, o que se pode conhecer de uma nuvem, senão 
adivinhando-a sem nunca apreendê-la inteiramente? (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 10).

 Didi-Huberman reflete com tamanho entusiasmo as funções do historiador da arte que nos contagia. Delicioso trabalho de viver tentando apreender 

as nuvens.

 Busco afirmar-me como um ar�sta que u�liza a fotografia para recompor meus anseios de recordação do passado, seja o meu, seja o dos outros, não 

como uma forma de celebração, mas de rememoração. Um ato prous�ano de descobrir-se através do tempo (a par�r de uma madeleine, a par�r de uma 

foto). Leio esse anseio nostálgico que me une com a fotografia a par�r de Sontag (2004, p. 26) que afirma que “a época atual é de nostalgia, e os fotógrafos 

fomentam, a�vamente, a nostalgia. A fotografia é uma arte elegíaca, uma arte crepuscular. A maioria dos temas fotografados tem, justamente em virtude de 

serem fotografados, um toque de páthos”. A esteta con�nua ao lembrar que a fotografia pode alimentar um desejo eró�co a par�r do ina�ngível, desejo 

fomentado pelo sen�mento de distância  (SONTAG, 2004). Há ero�smo em reviver o passado ina�ngível.

3.2. Em busca de Eugène Atget: e se o documento fizesse imaginar?

Depois de ver essas fotos, fica-se sem saber se uma vitrola automá�ca é mais triste do que um caixão.
The americans, Jack Kerouac

 No capítulo anterior, trouxe como exemplo o filme Tokyo – Ga, de Wim Wenders, como peça para pensar a produção de imagens a par�r de um 

imaginário preenchido com a obra cinematográfica de Yasujiro Ozu. Wenders se joga numa Tóquio contaminada pelo caos comum das grandes metrópoles, 

que fervilha entre relações de consumo e prazeres alienantes, perguntando se é possível encontrar a Tóquio familiar e amistosa de Ozu. O filme se torna um 

ensaio sobre o cinema e a imagem, uma reflexão sobre a esté�ca e o desenvolvimento urbano. Neste momento, para pensar a fotografia em suas qualidades 

como documento e seus desdobramentos como tal, citarei a influência que o fotógrafo parisiense Eugène Atget (1857 – 1927) teve sobre os surrealistas, 

Walker Evans (1903 – 1975) e, principalmente, Berenice Abbo� (1898 – 1991).  

 Comediante por o�cio, Atget abandonou a ocupação para empenhar-se à fotografia, com o obje�vo de desmascarar a realidade (BENJAMIN, 2016). 

Visando tal empreendimento fotográfico, de 1898 até o ano de sua morte, Atget teria acumulado fotografias de Paris, tendo documentado a cidade, corroída 
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pelo tempo, fur�va e pacientemente (SONTAG, 2004), movendo-se por paisagens turís�cas e por outras renegadas, buscando uma formalidade na imagem 

sem que elas parecessem posadas ou sofressem algum �po de composição, dando um ar de informalidade e inocência. Não obstante, o próprio ex-

comediante teria se referido ao seu trabalho como “documentos fotográficos” (BATE, 2015). Com a habilidade narra�va que o caracteriza, Geoff Dyer 

descreve com sen�mento e admiração o trabalho do francês:

Atget passou sua vida produ�va registrando uma Paris que �nha ficado subitamente velha em decorrência das reformas urbanas de 
Haussmann. Suas fotografias mostram lugares, mas todas são fotos do tempo. Nenhum outro fotógrafo personifica de modo tão perfeito a 
formulação de Barthes, segundo a qual as câmeras, originalmente, eram “relógios para ver”. Os degraus de Atget emergem do passado ou 
nos levam para o mais fundo dele. Vielas tronam-se condutos para a estreita passagem do tempo. Portas permitem vislumbres de 
lembranças quase esquecidas. Pelo meio de tudo isso corre o Sena, o rio escuro do inconsciente em cujas profundezas as lembranças da 
cidade são preservadas com perfeição, exatamente por serem inacessíveis. A cidade é habitada por espectros, por figuras que se dissolvem 
em suas paredes e suas pedras, preservadas no ato de passar, desvanecendo-se para sempre. (DYER, 2008, p. 231).

 Os surrealistas, especialmente Man Ray e o poeta Robert Desnos, teriam percebido em tais fotografias de Paris um pioneirismo de um novo �po de 

imagem propondo encarar a vida ordinária (BATE, 2015). Mesmo que fotografasse ruas atravessadas pela movimentação urbana, o olhar de Atget buscaria o 

que havia de oco na cidade. Quase todas suas imagens são estranhamente vazias, 

[...] il ne sont pas déserts, mais sans âme; sur ces images, la ville est dépeuplée, comme un appartement qui n´a pas encore trouvé de 
nouveau locataire. C´est par ces exploits que la photographie surréaliste prépare une dissocia�on salutaire entre l´environnement et 
l´homme. (BENJAMIN, 2016, p. 42)¹⁹. 

 Evidentemente os surrealistas teriam visto algo no trabalho de Atget que ele mesmo não havia (BATE, 2015). Para Sontag (2004), o surrealismo seria a 

arte de generalizar o grotesco e depois descobrir as nuances (e os encantos) nisso. A fotografia seria a mais confiável prá�ca para o exercício do modo 

surrealista de olhar: “o passado mesmo, uma vez que as mudanças históricas con�nuam a se acelerar, transformou-se no mais surreal dos temas” (SONTAG, 

2004, p. 91).

 As fotografias de Atget serviriam para os surrealistas como fonte inspiratória; o que seria documento para um, viraria material ar�s�co para outro. Os 

clichês de Atget, que teriam sido feitos para “responder diretamente às necessidades de seus clientes, ilustradores, arquitetos ou decoradores” (ROUILLÉ, 

2009, p. 38), acabaram servindo para a produção ar�s�ca. Com humor, Bate brinca ao dizer que, mesmo havendo o aviso, na porta de Atget, alertando 

¹⁹ “elas não são desertas, mas estão sem alma; sobre estas imagens, a cidade é despovoada, como um apartamento que ainda não encontrou um novo locatário. É através dessas façanhas 
que a fotografia surrealista prepara uma discussão salutar entre o desenvolvimento e o homem” (Tradução do autor).
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“Documents pour ar�stes” (documentos para ar�stas), os surrealistas os teriam tomado como “documentos por um ar�sta” (2015). 

 Bate também recorda uma citação de Desnos, que em 1928, “the year a�er Atget´s death, eulogised: 'these are not the albums of an ar�st le� to 

libraries, but the visions of a poet bequeathed to poets'” (BATE, 2015, p. 58)²⁰. O trabalho de Atget fora frequentemente ligado a movimentos de vanguarda 

novos, internacionais e expansivos que teriam pensado a fotografia, como a Nova Visão, de Lázló Moholy-Nagy; a Nova Obje�vidade, de Albert Ranger-

Patzsch, Karl Blossfelt e outros, o Foto-Eye de Frank Roth (BATE, 2015). Os 'simples documentos' de Atget agiriam nestas novas ideias para pensar a fotografia 

em seu valor e suas qualidades, e seus documentos “were commuted into a documentary oeuvre, an artwork, a visual atlas of Paris, which, like Aby Warburg´s 

unfinished history project, Mnemosyne Atlas 1929, presented a constella�on of images on the interval of life. For the new avant-garde photography 

movements, Atget´s pictures were brilliant observa�ons of Paris. For the surrealists, Atget’s pictures championed the mystery of 'everyday' life”. (BATE, 2015, 

pg. 60)²¹. 

 O modo como os movimentos ar�s�cos souberam usar os documentos de Atget reflete uma nova maneira de pensar a fotografia para além da ideia 

de um documento pautado no realismo conforme concordava Baudelaire. O poeta francês atribuiria o caráter posi�vista àqueles que gostassem de 

representar o mundo como ele é, sejam os fotógrafos ou até mesmo os pintores e poetas; e o caráter imagina�vo àqueles que iluminassem as outras mentes 

com o poder de suas próprias mentes (BATE, 2015). Porém, parte de Benjamin reverter esta oposição, quando coloca o documento a serviço da imaginação 

²⁰ “o ano da morte de Atget, elogiara: estes não são álbuns de um ar�sta deixados para uma biblioteca, mas são as visões de um poeta legado aos poetas” (Tradução do autor).
²¹ “estavam relacionados com uma obra documental, um trabalho de arte, um atlas visual de Paris, do qual, assim como o inacabado projeto histórico Mnemosyne Atlas (1929) de Aby 
Warburg, apresentou uma constelação de imagens durante sua vida. Para os novos movimentos fotográficos de vanguarda, as fotografias de Atget eram observações brilhantes de Paris. 
Para os surrealistas, tais imagens defendiam os mistérios do quo�diano” (Tradução do autor).

[46] Eugène Atget, 1912
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do espectador, pois para ele o documento faria parte de uma arte da era moderna: um democrá�co espaço visual de conhecimento e imaginação, como 

modo de imaginar a própria cultura do século 20. Assim como os surrealistas teriam clamado os documentos de Atget como um sonho de imagens da vida 

ordinária, Benjamin teria visto nestas mesmas fotografias a potência radical do documento fotográfico para inspirar uma “iluminação profana” (BATE, 2015). 

Se a fotografia tem esta força de evocar e inspirar uma iluminação imagina�va, podemos dar mais uma vez razão a Barthes ao referir-se ao punctum.

 Com um olhar que vai para além das evidências poderíamos alcançar o punctum, este “campo cego da fotografia que ca�va aquele que não está 

apenas à procura” do que está registrado na fotografia, “e sim de um labor humano”. (SAMAIN, 2005, pg. 125). Quando Barthes assume ser tomado pelo 

desejo “ontológico” em relação à fotografia (BARTHES, 2015), ele o faz como que abandonando o antropólogo e semiólogo que era para adentrar no corpo de 

um selvagem, quase como que abandonando à cultura e permi�ndo-se guiar através do desejo deliberado de tentar “saber a qualquer preço o que a 

fotografia era 'em si'” (BARTHES, 2015, pg. 13). Talvez por isso, A câmera clara seja um texto tão revisitado por amantes da fotografia, que procuram entendê-

la libertando-se de um respaldo teórico para adentrar no calor da paixão daquele que tenta uma empreitada fenomenológica sobre o objeto de estudo. 

Barthes quer entender a fotografia a par�r do lado do espectador, do spectator, como se refere; alguém que “não é apenas uma pessoa capaz de pensar, mas 

também de amar, de viver e de morrer. Será que a antropologia não se poderia dar conta de que a humanidade não é apenas um desejo de entender as coisas, 

mas também, de poder chegar a viver e a morrer dentro e no meio delas?” (SAMAIN, 2005, p. 125). Esta subversão que pode exis�r numa fotografia, a par�r 

de uma leitura pessoal, extrapolando a ideia de documento, suportada pelo studium, para ir ao alcance do punctum, ou daquilo que me atrai, fascina, ama, 

seduz e libera pode ser percebida com Berenice Abbo�, fotógrafa que desenvolveu mais um projeto documental na década de 1930, o Changing New York 

(1939). 

 Abbo� teria capturado as transformações na cultura popular e na arquitetura da cidade de Nova Iorque, tomando como referência Atget, cujo 

trabalho ela conhecera enquanto era assistente de Man Ray (BERREBI, 2014). A fotógrafa nascera em Nova Iorque e, conforme escrevera no prefácio do seu 

livro, nunca teria desejado fotografar Nova Iorque. Porém, ao saber das fotografias de Atget, reconhecera seu país com novos olhos, lugar que �nha de ser 

registrado em fotografias. Assim o fotógrafo seria o ser contemporâneo por excelência, pois através dos seus olhos, o agora se tornaria passado (SONTAG, 

2004). Esta passagem de Sontag me faz lembrar a cidade Zaíra descrita por Italo Calvino no maravilhoso Cidades Invisíveis (1990). No primeiro de vários 

capítulos nomeados como “A cidade e a memória”, Calvino dá forma ao passado, e esta forma seria encontrada na paisagem urbana: em Zaíra poderíamos 

reconhecer o tempo que se foi como “as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades da janela, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-

raios, nos mastros das bandeiras, cada segmentado riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras” (CALVINO, 1990, p. 14-15). Este ensinamento 

de como reconhecer o passado no presente dos acidentes urbanos poderia ser epígrafe de qualquer exposição que juntasse fotos de Atget e/ou Abbo�. 

“Poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas em forma de escada, da circunferência dos arcos dos pór�cos, de quais lâminas de zinco são recobertos 

os tetos; mas sei que seria o mesmo que não dizer nada. A cidade não é feita disso, mas das relações entre as medidas de seu espaço e os acontecimentos do 

passado" (CALVINO, 1990, p. 14).
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 Walker Evans fora outro fotógrafo que acabara conhecendo os documentos de Atget e, dessa vez, através da própria Abbo�. Evans teria alegado no 

fim da vida que havia chegado a seu próprio es�lo a despeito do de Atget, fazendo-se ques�onar até que ponto seríamos originais (DYER, 2008). Para Evans, 

seu fascínio também o levou a crer que as imagens de Atget representariam a pessoa do autor e sua subje�vidade, fazendo-o pensar os significados da 

fotografia documental e da fotografia como arte a par�r de uma é�ca do autor maior do que uma é�ca da verdade (BATE, 2015). 

3.3. Há duas maneiras de se alcançar Nova Iorque

Há duas maneiras de se alcançar Despina: de navio ou de camelo. A cidade se apresenta de forma diferente para quem chega por terra ou por mar. 
Italo Calvino

 
Livros não são apenas a suma arbitrária de nossos sonhos e de nossa memória. Eles nos dão também o modelo da autotranscendência. [Livros] são 

um modo de ser plenamente humano.
Susan Sontag

 Cheguei em Nova Iorque metade de avião, metade de táxi. É que fizemos escala vindo de Orlando e pousamos no Interna�onal Airport J. F. Kennedy. 

Me lembro de ver, ainda fora de Manha�an, os incontáveis, se não infinitos, arranha-céus rompendo da paisagem rasgando o cinza nublado do fim da tarde 

daquele meio de outono. Estávamos chegando a Nova Iorque e há uma tremenda excitação nisso. Recém havíamos cruzado alguma das pontes que levam à 

ilha, em alguma área marginal, quando vi a primeira bandeira que não a dos Estados Unidos, era uma de Cuba, erguida sem �midez, mas sem poder causar 

muita impressão, no alto de um prédio desgastado, velho e não muito charmoso. 

[47] Berenice Abbo�, 

Changing New York, 1939
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 Já na metade da viagem, visitamos o museu da imigração, onde descobrimos que uma parcela dos Toldo, sobrenome da família do meu pai, havia 

chegado em Manha�an vindo de navio da Itália, no século 19. Neste mesmo período, alguns Toldo seguiram caminho até Erechim, no norte do Rio Grande do 

Sul, onde acreditavam haver maiores possibilidades de agricultura e prosperidade econômica. Deste cálculo curioso e duvidoso, nasceram meus bisavós, 

meus avós, meu pai, que mudou-se para Porto Alegre quando estudante de Geologia da UFRGS, e, depois, eu e minha irmã. Erechim e Nova Iorque podem se 

orgulhar de terem em comum o recebimento dos Toldo há dois séculos. E fora pelo mar que Nova Iorque recebeu seu primeiro “visitante”: Koolhaas lembra 

que “afora os índios, que sempre es�veram lá, Manha�an foi descoberta em 1609 por Henry Hudson, quando buscava 'uma nova rota para as Índias pelo 

norte', por incumbência da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais” (KOOLHAAS, 2008, p. 33).

 Avião, táxi, barco, camelo, seja o que for: há infinitas maneiras de se alcançar Nova Iorque. Qualquer que seja a maneira, antes de pormos os pés na 

ilha, nós seremos tocados pela visualidade estonteante de sua grandeza, de um espaço em que a arquitetura assume-se como religião, resultado de uma 

utopia urbana de crescimento exagerado. “Manha�an é um teatro do progresso” resultado de um projeto pensado desde sua colonização holandesa, 

quando ainda se chamava Nova Amsterdã, um projeto que indicava para uma “ficção cien�fica urbana” (KOOLHAAS, 2008, p. 31). 

 Mas estando lá, pouco importa a maneira como havíamos chegado. Uma vez alcançada Nova Iorque, ela estará diante dos nossos olhos, e ainda mais 

se formos turistas, a cidade se revelará a par�r de uma é�ca do ver, organizada através de um “novo código visual”, fruto das fotografias e imagens que 

“ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar” (SONTAG, 2004, p. 13). 

[48] Chegando em 
Nova Iorque, 2014, 

arquivo pessoal
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 Kracauer (2008) atribui à fotografia tanto o princípio de documento, em que imagens nos dariam uma verdade a ser vista, quanto a ideia de que as 

fotografias constroem nosso imaginário. Ainda mais se empreendermos a palavra imaginário como “terreno da imaginação, entendida como faculdade 

cria�va, produtora de imagens interiores eventualmente exteriorizáveis” (AUMONT, 2011, pg. 49).

 Há duas maneiras de se alcançar Nova Iorque: mergulhados na é�ca do ver, ou imorais a ela. Um livro pode ser também um meio de transporte. Pelo 

menos um que transporte o imaginário de um lugar para o outro, que o eleve e que o faça exteriorizável modificando o visível, incorporando-o novos saberes 

e novos sen�dos. Há duas maneiras de se alcançar Nova Iorque: de todas as maneiras ou vindo de um livro.

 Encarar o mundo a par�r dos livros parece ser crível desde Miguel de Cervantes, que funda o romance ocidental moderno com Dom Quixote, o 

sujeito que 

embebeu-se tanto na leitura, que a ler passava as noites de claro em claro e os dias de turvo em turvo; com o muito a ler e o pouco dormir 

se lhe secou de tal maneira o cérebro, que perdeu o juízo. Impregnou-se-lhe a imaginação de tudo o que nos livros lia, fei�çarias, 

contendas, batalhas, desafios, ferimentos, requebros, amores, tormentas e disparates impossíveis, e de tal modo se lhe afigurou 

verdadeira toda a trama das sonhadas invenções que lia, que não havia para ele no mundo histórias mais certas. (CERVANTES, 2002, p. 

109).

 Hoje, já aceitamos que “não existe homem tal e qual senão aquele feito pela matéria dos livros” (PIC, 2015, p. 7). E não podemos abordar somente os 

livros em que imperam a palavra e o texto. A fotografia também soube ocupar seu espaço no livro. No já citado Pencil of nature, de Talbot, “o objeto livro está 

no centro da estratégia do autor, em acordo com a reivindicação da fotografia com uma arte, que, ao mesmo tempo, impõe a figura desta e a dissimula, faz 

ouvir uma voz sem restringir o alcance do seu conteúdo a uma lógica autobiográfica” (PIC, 2015, p. 61). Aqui, pretendo trazer o livro como um causador de 

uma proposição ar�s�ca, um objeto que acende um fósforo cuja chama ilumina uma intenção criadora. Por isso proponho a pergunta de Edith Derdyk: “será 

que o mundo existe porque existem livros?” (DERDYK, 2013, p. 15). Gosto do sen�mento de afirmação que essa pergunta traz.

 As imagens que, em Ellio� Ewri�´s New York, eu vira trouxeram efeitos similares aos quais as fotografias de Atget haviam trazido para Abbo�, e 

consequências semelhantes também: fotografar Nova Iorque, nas devidas proporções, a par�r de uma ideia construída por outras imagens. Os documentos 

erwi�anos foram um convite para a imaginação, que subver�am a ideia realista de Baudelaire e os convocavam como documentos que inspirariam uma 

iluminação profana, conforme Benjamin supunha. A fotografia fora minha ferramenta para tornar em imagem a deriva turís�ca de minha semana em Nova 

Iorque, e o livro, quase como um museu, me dava imagens do passado. Postando-me em alguma esquina do cruzamento entre uma street e uma avenue, 

depois de muito caminhar, eu me recordava das fotografias re�radas daquele livro, e, tremendo e gaguejando, pedia a Erwi�: me ajude a olhar!

 Havia algo de quixotesco na maneira como eu me locomovera durante minha viagem. Se o personagem de Cervantes acreditava ver gigantes no lugar 

de moinhos, eu via o passado em frente ao presente. Mas minha narração aconteceu em primeira pessoa, e seja através de seus objetos, de suas prá�cas e 
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de seus conceitos, Em busca de Ellio� Erwi� também opera numa esté�ca do sem-arte para a da arte: uma maneira de reunir fotografias e pensá-las, 

desdobrá-las, construir este�camente através disso que já vem sendo dito. 

 3.4. Pensei que tomaria um café com Soulages: do sem-arte para a arte

O fotógrafo nunca está sozinho; o que caracteriza sua arte são exatamente as duas etapas do processo de 
produção: o irreversível, depois o inacabável; a máquina fotográfica, depois a imagem; o fenômeno, depois o 

observador. Mas, como sabemos, devemos também dizer: o fenômeno, depois a imagem, e o observador, 
depois a máquina fotográfica.

François Soulages

 Verão de 2017, hemisfério sul. Inverno de 2017, hemisfério norte.

 Deixei o sen�mento litorâneo, que o calor traz, para trás, e, perseguido por um desejo de retornar as rotas viajantes, par� para a Itália, próximo ao 

equinócio, para encontrar-me com meu primo, esgrimista e residente do país. Vontade abrasada pela leitura de Cidades Invisíveis de Italo Calvino, que traz as 

viagens narradas, os encontros com cidades, os nomes de mulheres, as lembranças, os olhares, os símbolos e muita poesia em forma de prosa. Os 

ques�onamentos e as propostas de Calvino, ora na voz do narrador, ora na voz de Kublai Khan, ora na voz do explorador veneziano Marco Polo, são aquelas 

que me mo�vam a viajar: “é o humor de quem olha que dá a forma à cidade de Zemrude” (CALVINO, 1990, p. 64) – pois não seria esta a maneira como dei 

forma à Nova Iorque? -, ou o impera�vo de Kublai Khan, “ponha-se em viagem, explore todas as costas e procure essa cidade. Depois volte para me dizer se o 

meu sonho corresponde à realidade” (CALVINO, 1990, pg. 55) – pois não estaria aqui a crença na narração para dar forma à vida e vida à forma? –, ou nestas 

perguntas nostálgicas, “você avança com a cabeça voltada para trás? O que você vê está sempre às suas costas? A sua viagem só se dá no passado?” 

(CALVINO, 1990, p. 28), “para que serve então viajar tanto?” (CALVINO, 1990, p. 27) – pois não seriam estas algumas das perguntas que me faço e me fazia 

durante minha jornada fotografada? 

 Por fim, Calvino tange Lacan e afirma, sem medo, sobre nossa relação com a linguagem assumindo os riscos da ficção e da nossa interação com o 

mundo dos símbolos, da arte e da fotografia: “não existe linguagem sem engano” (CALVINO, 1990, p. 48). A construção de um discurso é um convite à ficção e 

às infinitas possibilidades de sua interpretação, e de seu engano. “Você sabe melhor do que ninguém, sábio Kublai, que jamais se deve confundir uma cidade 

com o discurso que a descreve” (CALVINO, 1990, p. 59). Tudo bem, acreditar nas imagens ou nas palavras daquele que as proferem é uma maneira de entrega 

e de permi�r-se viver nelas. “Se quiserem acreditar, ó�mo” (CALVINO, 1990, p. 71).

 Ao par�r para Itália, levei Calvino na mala e no coração. Ao me entregar às ruas estreitas de Roma, um exercício de pleno prazer diga-se, encontrei 

uma livraria onde comprei uma versão em italiano: Le ci�à invisibili. Desta viagem vieram fotografias e vídeos, objetos e lembranças, que dão força e  
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sedimentam um novo trabalho a vir. Mas entre Nápoles e Trieste, abriu-se um parêntese para uma semana em Paris. Com um novo obje�vo, fui me encontrar 

com o professor da Paris VIII monsieur François Soulages. Autor do livro Esté�ca da fotografia: perda e permanência (2010), Soulages aceitara receber-me no 

campus para uma conversa em que eu pudesse explicar um pouco do que vinha produzindo e pesquisando durante o mestrado, incluindo um desejo de 

seguir meus estudos no doutorado, na França. Porém o que pensei ser um café com Soulages se tornara em outro �po de encontro. Chegando às 9h30min, 

como combinado, o professor me convidou para assis�r a uma de suas aulas com vinte de seus alunos doutorandos. Esforçando-me para entender o francês 

rápido dos colegas, fui surpreendido no final da aula, perto do meio dia, por um convite para que apresentasse, em cinco minutos, para toda turma minhas 

indagações. O sorriso dos colegas fora confortante e todos aceitaram meu francês �mido, porém eficiente e, até mesmo, o interesse do professor fora 

bastante posi�vo. Saí da aula ainda assustado e ofegante com aquela apresentação inesperada, mas, dentro das possibilidades, contente também. Preciso 

agradecer esse encontro ao meu orientador, professor Dr. Eduardo Vieira da Cunha que me passou o contato de seu colega francês para que eu pudesse �rar 

proveito dessa oportunidade ímpar. 

 O exercício de fala com a turma também fora uma prá�ca um tanto incomum para mim. Apressado em querer conectar meu notebook no projetor 

para que pudesse mostrar algumas fotografias, Soulages interviu nega�vamente. Eu só poderia me referir às imagens com palavras. Em francês! O próprio 

livro de Soulages contém poucas fotografias, dezesseis ao todo, sendo uma na capa. Elas serviriam “não como ilustrações, mas como desencadeadoras de 

reflexão, de meditação e de contemplação” (SOULAGES, 2010, p. 18). No meu caso, sequer uma foto fora permi�da. O exercício de narrar meu trabalho na 

teoria e na prá�ca tornara-se também uma narração das próprias fotografias, descrevendo as par�cularidades de algumas que me haviam vindo à cabeça, 

transformando imagem em verbo. Porém, este exercício me mostrou mais uma vez a força deste trabalho no contexto da narração, com a fotografia 

potencializando-se juntamente com a fala. A própria dificuldade que eu �nha em alcançar algumas palavras em francês, fazendo minha fala ser lenta e, em 

alguns momentos, recorrer ao inglês, fizera com que eu desdobrasse a narração dentro do possível, par�ndo para algumas invenções, reduções e ênfases 

necessárias. Soulages, meio afoito, pedia para eu reduzir meu trabalho em apenas uma palavra e não se in�midava em me interromper ao ver que estava me 

prolongando. Sem ter para onde escapar, deixei sair: le regard! 

 Não sei se o olhar é o cerne do meu problema, apesar de ser aquele que eu goste mais. Soulages parecera ter ficado entusiasmado quando assim 

reduzi minha pesquisa. O olhar para os franceses é sempre bem vindo. A pergunta seguinte me deixara mais �mido, pois o professor quisera saber quais 

autores eu andava lendo, e, apesar de colecionar franceses, eu ainda não �nha incluído meu interlocutor na pesquisa. Ainda.

 François Soulages é um teórico que gosta de pensar os processos esté�cos aos quais estariam associados à fotografia. Ao longo do seu livro, propõe 

uma série de reflexões a cerca das esté�cas fotográficas, e uma que me parece chave para pensar a relação do documento fotográfico é a esté�ca do sem-

arte. As indagações que iniciam sua reflexão são sobre a possibilidade de termos o direito de transformarmos em obra de arte fotografias que gostaríamos 

apenas de ser documentos de denúncia de um ou outro aspecto da sociedade ou da humanidade, e se teríamos a possibilidade de transferir qualquer foto do 

campo do sem-arte para o da arte (SOULAGES, 2010).



82

 Para começar, seria preciso definir “como 'sem-arte' aquilo que não teria sido feito com uma intenção, um projeto, uma vontade, uma pretensão 

ar�s�cos” (SOULAGES, 2010, p. 159). Já a transformação em arte estaria associada com a 

[...] inacabável recepção esté�ca realizada graças à coerência das fotos escolhidas, e, portanto, graças à exploração e ao aproveitamento 
de suas potencialidades. O que torna possível essa transformação em obra é, em primeiro lugar, a passagem de uma foto isolada a um 
conjunto de fotos: então, a foto pode assumir uma força, um interesse e uma mul�plicidade de sen�dos extraordinários. (SOULAGES, 
2010, p. 161). 

 Parece-me que Soulages leva em consideração principalmente trabalhos que existem como série ou conjunto de fotografias, deixando de lado 

produções em que a fotografia única poderia assumir o caráter ar�s�co. Ainda: prioriza trabalhos que encontram, na dis�nção entre uma é�ca documental e 

uma é�ca ar�s�ca, um dilema a ser solucionado por alguém (fotógrafo, curador, público, crí�co), pois afirma que saber decidir-se ver uma fotografia sob o 

ângulo do documento ou sob o ângulo da arte é uma tarefa de dis�nção fundamental (SOULAGES, 2010). Assim é compreensível que Soulages comece sua 

reflexão exatamente sobre a relação entre a produção de Atget e de Abbo�.

 Como já visto, Atget revindicara um olhar sem-arte para suas fotografias, e conforme Krauss, no início, o conjunto de imagens do fotógrafo não 

pertencia ao campo da obra:

O sistema de códigos aplicado por Atget às suas imagens deriva do catálogo das bibliotecas e das coleções topográficas para as quais 
trabalhava. Seus temas eram frequentemente estandardizados, porque eram ditados pelas categorias estabelecidas da documentação 
histórica e topográfica. A razão pela qual bom número de suas imagens de rua se parece curiosamente às fotografias de Charles Marville 
�radas meio século antes, é que tanto as primeiras como as segundas foram produzidas de acordo com o mesmo plano diretor de 
documentação. Um catálogo é mais um conceito de sistema de organização do que uma ideia, ele procede menos da análise intelectual do 
que sociocultural. E parece muito claro que o trabalho de Atget é produto de um catálogo que o fotógrafo não inventou e para quem o 
conceito de autor não tem objeto. (KRAUSS, 2014, p. 55).

 O estatuto de autor, imprescindível para a formulação de um conceito esté�co, teria sido estabelecido pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, 

quando Krauss afirma que foi o MoMA que se lançara a “decifrar o código dos números dos catálogos de Atget para descobrir uma consciência esté�ca e, em 

seu lugar, encontrou um catálogo” (KRAUSS, 2014, p. 55). Assim se tornaria “legí�mo falar de obra a respeito do conjunto de fotos de Atget, ainda que 

Abbo�, os curadores das exposições de fotos de Atget, os historiadores, os crí�cos, os teóricos da arte e talvez nós mesmos sejamos os que transformam 

essas fotos em obra” (SOULAGES, 2010, p. 161). Com esta afirmação, Soulages sugere que devemos perceber na conduta de Abbot para com as fotografias de 

Atget, na maneira como ela as u�lizou, comuniciou, interpretou, para notarmos uma transferência do trabalho de Atget do sem-arte para a arte (2010). 

Porém, Abbo� manifestara-se, escrevendo, em 1951, no texto Photography at the crossroads, que se opunha ao este�cismo da fotografia e man�nha a 

opinião, inspirada em Atget, que seu trabalho representava apenas “simples documentos”, argumentando que a fotografia haveria de estabelecer-se com o 

documentário (BATE, 2015). 
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 Abbo� vira a fotografia como um disposi�vo que subs�tuiria a palavra como meio de comunicação, e que não haveria meio mais cria�vo como a 

fotografia para poder recriar o mundo, por ser ela um dos principais meios de interpretação da realidade: ela aceitaria o desafio de interpretar o real, pois 

está em sua forma o dizer, o realismo, a vida tal qual, o agora (ABBOTT, 2003). Abbo� se posiciona de forma convicta, começando com aquilo que a fotografia 

não seria e par�ndo para uma afirmação de tal mídia como documento capaz de sobreviver ao tempo, em um tom quase que de manifesto: 

[...] no es una pintura, un poema, una sinfonía ni una danza. No es sólo una imagen bonita, ni un ejercicio de técnicas contorsionistas y 
encaminadas a la pura calidad del posi�vado. Es, o debería ser, un documento significa�vo, una afirmación penetrante, que puede ser 
descrita con un término muy sencillo: selección [...] La selección del contenido apropiado a la imagen viene de la delicada unión entre el ojo 
adiestrado y la mente con imaginación [...] La fotogra�a pude presentarse tan ar�s�camente y tan finamente como se quiera; pero para 
merecer ser seriamente considerada, �ene que estar conectada con el mundo en que vivimos. [...] En realidad, las fotogra�as 
documentales incluyen todos los temas del mundo: buenos, malos e indiferentes. Aún tengo que ver una buena fotogra�a que no sea un 
buen documento. Las que sobreviven del pasado son invariablemente obras de Brady, Jackson, Nadar, Atget y muchos otros. Las grandes 
fotogra�as �enen magia, una reveladora palabra que proviene de Steichen. Yo creo que los fotógrafos mágicos son documentalistas sólo 
en el más amplio sen�do de la palabra (ABBOTT, 2003, p. 218 – 220)²².

 Hoje, gostaria de ter posto estes contrastes no sem-café com Soulages, quando es�ve apresentando minha pesquisa para sua turma. Acredito que 

Soulages faça uma leitura que não anula a reflexão da própria autora dos documentos. São reflexões diferentes em tempos diferentes e que afirmariam as 

batalhas que o disposi�vo fotográfico e seu caráter documental teriam enfrentado fora e dentro do campo da arte. Tais confrontos que parecem dividir a 

fotografia de uma fotografia plás�ca²³ estão centralizados em disputas an�gas que remetem à reportagem e a herança documental, por exemplo (NAVAS, 

2017). Historicamente estabelecido como 'artless', os documentos fotográficos circularam entre a tenta�va de mostrar algo plenamente e simplesmente 

sem que houvesse interferência de um ar�sta. Neste contexto, os snapshots²⁴ poderiam ser entendidos como documentos instantâneos, e usar a câmera 

para mostrar as coisas como elas são poderia ser entendido como o impulso para o documento (BATE, 2015).

 ²² Não é uma pintura,um poema, uma sinfonia nem uma dança. Não é somente uma imagem bonita, nem um exercício de técnicas contorcionistas e direcionados a pura qualidade do 
posi�vo. É, ou deveria ser, um documento significa�vo, uma afirmação penetrante, que pode ser descrito através de um termo muito simples: seleção. [...] A seleção do conteúdo 
apropriado da imagem vem da delicada união entre o olho adestrado e a mente com imaginação. [...] A fotografia pode se apresentar tão ar�s�camente e tão elegantemente quanto se 
queira, mas para merecer ser seriamente considerada, deve estar conectada com o mundo em que vivemos. [...] Na realidade, as fotografias documentais incluem todos os temas do 
mundo: bons, maus e indiferentes. Ainda verei uma boa fotografia que não seja um bom documento. As que sobreviveram ao pasado são invariavelmente obras de Brady, Jackson, Nadar, 
Atget e tantos outros. As grandes fotografias têm magia, uma palavra reveladora palavra que provém de Steichen. Eu creio que os fotógrafos mágicos são documentaristas no mais amplo 
sen�do da palavra. (Tradução do autor).
 ²³ O termo fotoplás�ca, ou fotografia plás�ca, foi re�rado de Adolfo Navas, para estabelecer esta diferença entre a “fotoarte, fotografia impura, contaminada, aberta a outros meios e 
contextos, e outro discurso além do meramente fotográfico” (NAVAS, 2017, pg. 68). 
 ²⁴ A ideia de snapshot, no contexto do trabalho, refere-se a agilidade com que as fotografias eram feitas, equivalente ao modo como fotografamos quando viajamos. Juliane Gisi lembra que 
o “snapshot é u�lizado para designar um �po de fotografia rápida, normalmente �rada com uma câmera automá�ca simples de pequeno porte, que carrega um tom de informalidade e 
descartabilidade. Um registro não muito refle�do de uma coisa qualquer” (GISI, 2015, p. 85)
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 Os snapshots que realizei na delirante Nova Iorque assumiam este caráter de um instantâneo documental, registrando um real, uma realidade. Quais 

pretensões �nham as fotografias? De início, nenhuma além de serem provas de nossa viagem e de perpetuarem uma bela lembrança do tempo 

compar�lhado entre queridos. Havia sim uma intenção fotográfica em alguma das imagens, que era esta alinhada à Busca, gerida pela sensação de 

estranheza e angús�a que as imagens de Ellio� Erwi� causaram em mim. A referência de Soulages ao trabalho de Atget e sua transformação em obra 

confirmariam uma ideia de Vilém Flusser (2011), sobre as intenções do fotógrafo poderem ser reveladas apenas por uma série de fotografias e não por uma 

fotografia isolada.

 É uma reflexão posi�va para as pretensões do meu trabalho, dos desdobramentos que ele assume e que reverenciam Ellio� Erwi� dentro do 

contexto de criador, pois criador “é alguém que provoca nos outros o impulso criador. Mais do que qualquer outra arte, a fotografia induz uma obra aberta, 

uma obra que pede novas interpretações, novas apresentações, novas distribuições, em resumo, novas criações” (SOULAGES, 2010, p. 191). 

 Retornar à casa terminada a viagem e revendo as fotos, percebendo-as enquanto conjunto, enquanto um algo a dizer e ver, é também notar que o 

trabalho não iniciara em frente ao computador, seja rolando a tela, seja editando no lightroom. Porém, seria um trabalho cuja aurora teria sido uma ideia 

brotada no início da viagem, que teria influenciado fotografias conscientes, e outras nem tanto, desenvolvidas no juízo da angús�a, da ansiedade e da falta. 

 A transformação em obra é in media res, pois se dá depois da viagem, depois do fotografar, mas não após sua conclusão, do qual a própria 

transformação do sem-arte para arte faz parte. “A transformação em obra no campo da fotografia é consequência de uma libertação – como se dá no parto – 

de energia e de uma libertação de forças ca�vas. [...] A obra de arte pode nascer para quem se dispõe a recebê-la com encantamento” (SOULAGES, 2010, p. 

162). As imagens de Erwi� me fizeram imaginar, sonhar, ansiar, desejar: sen�mentos propostos por Benjamin sobre a fotografia em seu caráter documental, 

também reverenciados por Sontag. Sen�mentos teorizados por estes e postos em prá�ca por fotógrafos e ar�stas como Walker Evans, Berenice Abbo�, os 

surrealistas, todos sensibilizados com os documentos de Atget. As fotografias são engrenagens da imaginação, criando fissuras no eu ao apresentar novas 

realidades e novos possíveis. A obra fotográfica liberta a imaginação de quem a recebe, acredita Soulages (2010). Ela liberta o sujeito para os mistérios do 

mundo e o permite registrar suas errâncias. 

 Juliana Gisi, ao analisar a u�lização da fotografia, a par�r do discurso de ar�stas dos anos 1960 e 1970, conclui três modelos dis�ntos, que são 

“flutuantes e funcionam neste contexto como forças gravitacionais em torno das quais é possível estabelecer aproximações entre a abordagem de 

diferentes ar�stas” (GISI, 2015, p. 116). O primeiro grupo seria formado por trabalhos em que a fotografia opera enquanto documento ou registro de 

produções inacessíveis ao público geral, por serem efêmeras ou realizadas em lugares de di�cil acesso. A fotografia neste caso seria u�lizada pelo ar�sta a fim 

de capturar os estados intermediários ou finais do trabalho para exposição, comércio, divulgação, e etc. (GISI, 2015). 

 No segundo agrupamento, a fotografia 

[...] compõe a prá�ca ar�s�ca, integra o processo de produção e, portanto, não o documenta; e nem pode servir a este propósito, pois não  
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é externa ao trabalho, não pode apreendê-lo como um todo à distância: a fotografia está no centro da ação que o compõe. Neste caso, 
uma das operações do ar�sta em seu trabalho é a manipulação da câmera fotográfica ou o ato de fotografar. As fotografias resultantes 
poder ser apreendidas pelo ar�sta como produto ou subproduto, um elemento que, conjugado a outros, compões o formato final do 
trabalho. (GISI, 2015, p. 117).

 E por fim, no úl�mo conjunto estariam prá�cas ar�s�cas em que a fotografia seria pensada como o trabalho final; 

[...] caso em que o ar�sta constrói algo para ser fotografado: uma situação, um evento, um cenário, uma ação, um objeto, etc.. O que quer 
que tenha antecedido a fotografia, ao contrário do primeiro agrupamento, não tem valor em si, pois foi um meio para a produção do 
trabalho, o foco de atenção é a fotografia como um objeto autônomo, na medida em que contém as informações necessárias para sua 
compreensão. (GISI, 2015, p. 117).

 Levando em consideração o caráter flutuante desses agrupamentos, pode-se pensar Em busca por Ellio� Erwi� transitando entre os mesmos até se 

afirmar próximo ao segundo, aquele em que a fotografia e o ato de fotografar estariam no centro da ação.  O resultado dessa transição poderia ser associado 

a outros elementos para a conclusão do trabalho final.

 No primeiro capítulo, relacionando fotografia e turismo, cenário da construção fotográfica, haveria a impressão da relação entre a fotografia e o 

grupo da fotografia como documentação de uma experiência, no caso, a deriva turís�ca por Nova Iorque. O que não seria uma falsa conclusão, pois a 

fotografia seria tecnologia necessária e fundamental para dar vida a esta sensação, transformando em imagem e permi�ndo a circulação da ideia de busca 

para o público em geral. Porém, preciso mesurar minhas a�tudes dentro do trabalho e, embora a situação de viagem tenha sido importante, ela se tornou o 

contexto da produção e não o pretexto para ela.

 O que de fato caracteriza a Busca por Ellio� Erwi� é o acaso registrado pela fotografia, ou seja, o ato de fotografar. Este acaso não seria qualquer um, 

mas aquele relacionado às fotografias que eu havia descoberto. Todavia, em qualquer outra situação, hora e/ou local, os acasos e, consequentemente, as 

fotografias seriam outros. A fotografia está no centro da ação, seja no ato, quanto na imagem. E como ato e resultado não poderão ser repe�dos nunca mais, 

a imagem resultante não pode ser pensada como construída ou pré-planejada, como propõe Gisi (2015) para o terceiro grupo, nem como registro, no caso 

do primeiro. As fotografias servem, como conjunto, para pensar a própria a�tude de fotografar, tentando-se uma homenagem a esta arte, técnica, 

ferramenta, mídia, ou o que quer que seja.

 Por insana curiosidade em tentar apreender os significados da fotografia, até aqui, ela ocupou minha escrita. No contexto: viagem. No olhar: o do 

outro. Na esté�ca: documento para imaginar. Hora de tomar outros rumos e dar à fotografia a chance de coabitar, sem lhe �rar a forma, mas preenchendo-a 

no conteúdo.
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3.5. Tudo é ficção

 Eu imagino as fotografias como uma ilha, flutuando rodeada de palavras. Poderia, entretanto, ser o contrário: poesia-terra, fotografia-mar.

 Retornar de uma viagem é sempre a possibilidade de revivê-la através das histórias que trazemos, e, logicamente, das fotografias que fazemos. A 

fotografia encarna esta possibilidade de retorno à viagem, à memória e de criação de um presente baseado no passado vivido – ou, lembrado. Conforme fui 

tomando consciência de que minhas fotografias estavam associadas àquelas vistas no livro de Ellio� Erwi�, fui fazendo disto parte dos meus relatos, a ponto 

de confundir a própria fábula da viagem com o jogo de realização das imagens. Chegou a me importar mais o encontro das imagens, a existência delas, do que 

todas outras experiências que vivi na cidade norte americana. Foi inclusive, numa conversa despretensiosa com a professora Elida Tessler sobre tais 

fotografias – numa época em que eu ainda não �nha conseguido decorar o nome de Erwi� – que percebi que poderia estruturar um projeto de pesquisa e 

ar�s�co para tais fotografias. 

 A descoberta do livro após entediantes horas de espera, o punctum barthesiano do choque e do estupor das imagens para comigo, o perambular 

pelas ruas e museus, de ônibus e a pé, a festa de halloween e o palhaço na Times Square, tudo isto, junto a outros detalhes trazidos pelo acaso e pela deriva 

turís�ca es�veram presentes nestes mais de dois anos, que ligam a viagem ao hoje e que pretendem se arrastar em mais tempo. Impossível seria não 

transformar este relato em parte do trabalho.

 Inclusive, quando o professor Soulages pediu-me para contar sobre meu trabalho para ele e seus alunos, sem usar imagens, me sen� incapaz. Assim 

como já sen� fragilizadas as imagens quando estas es�veram abandonadas ao silêncio da ausência do verbo. Em busca de Ellio� Erwi� desdobrou-se em 

uma construção narra�va imagem-verbal, que em alguns momentos exis�ra em oralidade, em outros na prosa. Noto com certa alegria o efeito do tempo: as 

imagens, ainda mais por serem digitais, não sofrem dano �sico ou oxida�vo das horas corridas. Porém, o mesmo não ocorre com as palavras, que se 

embaralham de diferentes maneiras a cada ato de contar. O tempo modifica a fala que, consequentemente, altera a relação com as imagens. É o discurso 

verbal que se tornaria flou neste instante. A memória é fraca e enfraquece a fala. Mas enriquece a imaginação.

 A imaginação, como lembra Flusser, “é a capacidade de codificar textos em imagens. Decifrá-las é recons�tuir os textos que tais imagens significam” 

(FLUSSER, 2011, p. 31). Porém, tratar das imagens como constantes e o texto como variável me fez alterar o modo como me relacionava com as fotografias. A 

escrita que acompanha as fotos segue a lógica da busca, com um olhar nostálgico a fim de resguardar o passado como forma de enxergar o presente. Como 

forma de reviver a infância comecei a escrever para um amigo, num texto que in�tula-se e começa com Mateus, vou te contar uma história. 

 Se as fotografias da Em busca de Ellio� Erwi� foram mo�vadas pela angús�a e o desejo do olhar, o texto produzido como narração desta viagem é a 

construção de uma relação entre a imagem fotográfica e seu des�no nostálgico, pois, como lembra Certeau, “pra�car o espaço é repe�r a experiência 

jubilatória e silenciosa da infância” (CERTEAU, 1994, p. 191).

 Mateus, vou te contar uma história assegura as proposições já abordadas no capítulo anterior como suporte para o olhar, como também inclui 
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hipóteses de Serge Tisseron, psicanalista que pensa sobre a fotografia a par�r do ato de fotografar. As imagens que selecionamos sob nosso olhar seriam 

maneiras de assegurarmos nossa própria presença nelas (TISSERON, 1996), e assim nasceria uma fotografia. Em outras palavras, os objetos fotografados não 

seriam subs�tutos de objetos faltantes, mas sim, de objetos em que o sujeito se sen�ria presente, o que faria da fotografia um modelo da mise-en-scène de 

um fantasma depressivo (TISSERON, 1996). O próprio Tisseron cunha este termo para evidenciar a fotografia como um modo de revelar uma separação. Se o 

fantasma depressivo resultaria inicialmente da separação do primeiro objeto de amor, a mãe, ele estaria rea�vado em todas as situações intensas em que 

houvesse afastamento, como de um lugar, de um estado psíquico exaltante ou de um ser querido.

 A este ser querido que a parte textual se refere, conectaria o texto a uma leitura para além das imagens turís�cas ou de referência com as de Erwi�. 

Pois para mim seria importante ressaltar que não são as imagens puramente ditas que retomam aos sen�mentos que tenho com meu locutor textual, mas 

sim a prá�ca da qual elas se referem. É a busca por Ellio� Erwi�, enquanto prá�ca de deriva, viagem e olhar, que atua na concepção do fantasma depressivo. 

Estar atento a uma maneira de dar visualidade a um passado é o peso para me comunicar com Mateus.

 É a existência do fantasma depressivo que ins�tui a imagem fotográfica como traço²⁵, este como atestado de um desejo, �do por aquele que produziu 

a imagem, de realizar uma inscrição de sua emoção (TISSERON, 1996). É por isso que Barthes, em A câmara clara (2015), não diz ter “reconhecido” sua mãe, 

mas sim tê-la “reencontrado”. Porém, o que de fato acontecera foi um reencontro consigo, com sua infância, ao ver a imagem de sua mãe quando jovem 

(TISSERON, 1996). O reencontro de Barthes com sua mãe seria um reencontro também pessoal, em que o sujeito também se iden�ficaria numa imagem em 

que ele não apareceria visivelmente. A busca por sua mãe seria, para Barthes, uma busca por si. 

 Ao escrever para Mateus evidencio que esta busca por Ellio� Erwi� seria uma busca por mim e, evidentemente, o texto para meu amigo também. 

Porém é preciso evidenciar que “tanto a realidade da câmera quanto a da escritura corroboram a existência de dois lugares, dois pontos de par�da” (NAVAS, 

2017, pg. 33), assim são estruturas diferentes que levam por caminhos diferentes a um fim em comum. 

 Textos e imagens acabaram contribuindo juntos para aquilo que mudara dras�camente na natureza da fotografia contemporânea: o grau 

conquistado e assumido de ficcionalidade (NAVAS, 2017), algo que, como já dito anteriormente, nada tem a ver com a men�ra, mas sim com a 

descon�nuidade da crença de que o referente fotográfico seria o real e não uma interpretação e um recorte do mesmo. Tais propostas de ficção a par�r da 

fotografia e do texto são abordadas na arte contemporânea de maneira bastante indiscreta, modificando o estatuto do documento.

²⁵ A ideia de traço (trace) para Tisseron não pode ser confundida com a de marca (empreinte). Por isso a relação do traço não é nem indiciária, nem relacionada com a ideia do referente de 

Barthes. Tisseron nos explica que pensar a fotografia como prá�ca e não somente como imagem é u�lizar-se da dinâmica do traço. A marca seria o resultado de uma impressão deixada pelo 

contato de um corpo com uma super�cie, e para isso poderíamos associarão pensamento semió�co. O traço, ao contrário, é menos a impressão de um contato do que o de uma ação, 

revelando não só a impressão dos corpos postos diante da obje�va, como também a intenção do fotógrafo.
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3.6. Em busca de Evgen Bavcar: somos todos cegos

 “Muito sonhei com esta cidade, que eu só conhecia por meio de uma canção trazida pelas ondas, um pouco confusas, de uma estação de rádio an�ga” 

(BAVCAR, 2001, p. 22).

 Abre-se assim o relato do fotógrafo esloveno Evgen Bavcar (1946 -) em Nápoles, cidade-sol sobre sua chegada à cidade italiana que dá nome ao texto. 

Bavcar tem belos relatos de viagens que faz, incluindo uma feita no interior do Rio Grande do Sul, especificamente à cidade de Rio Grande, onde 

curiosamente conheceu um cavalo chamado Quero Ver. Digo curiosamente, pois Evgen Bavcar é cego e conta que, ao saber do nome do cavalo, o abraçou e 

disse: sou eu. 

 Entusiasma-me a maneira como Bavcar sabe estar visitando uma cidade pela primeira vez e a sensação de já tê-la conhecida através do sonho e da 

música difusa. Quão próxima está esta sensação das nossas quando chegamos pela primeira vez num lugar exó�co, mas tão conhecido por nós através da 

cultura popular? É realmente esta sensação que cria certa confusão, como um curto-circuito, entre o imaginado e o encontrado: “talvez não es�vesse 

imaginado assim, mas foi muito surpreendente que Nápoles tenha se apresentado inicialmente por meio da música, por meio do véu mágico de um fervor, 

alcançado anteriormente em minha solitária juventude eslovena”, diz ele (2001, p. 23).

 Bavcar exercita a narração de uma viagem, que acompanha o trajeto de um fotógrafo que encontra diante de si uma cidade contrastando entre aquilo 

que ela apresenta e a sua imaginação. O fato de ter a visão fisiológica interrompida nunca fora mo�vo para que Bavcar não exercitasse a função de fotógrafo, 

e, pelo contrário, tal predicado o fez perceber caracterís�cas no ato de fotografar e de criar uma imagem que são muito caras a ele e que também acredito. É o 

que apresenta esta narração, neste encontro entre um viajante e uma cidade que tem como presente um passado muito marcante. 

 “O santuário parecia-me carregar tanta nostalgia, an�gas preces indo e voltando, que eu esperava, uma vez apenas, ser alguém ali, em um treze de 

dezembro” (BAVCAR, 2001, p. 24). Que sujeito é este que se reivindicaria diante da história? Seria alguém que eu poderia me iden�ficar na angús�a do ato de 

se sen�r potente diante de um passado manifestado. Se o passado encontrado por Bavcar era o histórico, que unia a região de Nápoles à figura estonteante 

de um vulcão, que dizimara a cidade de Pompeia ainda no século 1, diante de mim havia um passado mais recente, elaborado cria�vamente por Ellio� Erwi�, 

de não mais de cem anos, mas que também pulsava e contagiava-me. “Ser alguém ali” talvez seja a tarefa insignificante de deslocar um punhado de areia e 

sen�r-se modificando o Saara.

 E, quando visita as ruínas de Pompeia, Bavcar se posta diante de um passado congelado pela lava do vulcão, algo que tornaria a cidade num “milagre 

único da memória, poupada pelo tribunal da morte”, que lembra o fotógrafo “de nossas reminiscências co�dianas que, com frequência, nascem de 

cadáveres enterrados que se tornam nossos desejos perdidos” (BAVCAR, 2001, p. 26). 

 Bavcar encarnaria o exemplo melhor daquele que segue a instrução de James Joyce: “fecha os olhos e vê”. Por isso que, mesmo na sua cegueira, 

Bavcar nos lembra ser capaz de imaginar e, consequentemente, apto a fazer uma fotografia. Par�ndo de sua posição ainda conclui que “todo mundo se u�liza 
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do outro, sem se dar conta sempre. [...] E como não se pode nunca se ver com os próprios olhos, somos todos um pouco cegos” (BAVCAR, 2001, 32).

 Escrevo para Mateus, avisando-o que começa uma história, advinda de minha memória. O “Era uma vez,...” é subs�tuído por “Mateus, vou te contar 

uma história”. Surge o indício de uma narração e de uma ficção, algo que, às vezes, é associado como legenda para as fotografias, ou que estas estariam 

ilustrando o texto. Porém, Michel de Certeau, entusiasta das prá�cas narra�vas, mesmo quando associadas à ciência, acredita que um retorno à “descrição” 

não é viável, pois 

[...] no relato, não se trata mais de ajustar-se o mais possível a uma “realidade” e dar credibilidade ao texto pelo “real” que exibe. Ao 
contrário, a história narrada cria um espaço de ficção. Ela se afasta do “Real”, ou melhor, ela aparenta subtrair-se à conjuntura: “era uma 
vez...” deste modo, precisamente, mais que escrever um “golpe”, ela o faz. (CERTEAU, 1994, p. 153).

 A ideia de uma narração que acompanha as fotografias de Em busca por Ellio� Erwi� introduziria este exercício fotográfico no campo de um dizer, de 

uma oralidade – que viraria escrita – ligando os pontos entre imagem e texto para a construção de um discurso narra�vo. 

 Da mesma maneira que o corpo da dissertação serviu para apresentar as imagens, algumas oriundas de encontros, outras de desdobramentos e 

leituras pessoais, a ideia da narração também esteve presente aqui. Das diversas maneiras em que usei as palavras para referir-me à viagem e suas potências 

cria�vas, uma delas se transformou na maneira como conduzi a escrita desta dissertação. Não existe um texto concreto. Ele irá exis�r ineditamente cada vez 

que o trabalho for apresentado. Acredito que se eu formalizasse um texto para acompanhar as imagens, do qual todas as palavras, vírgulas, entonações, se 

repe�ssem toda vez que as fotografias aparecessem, eu estaria traindo a ideia daquele �po de narração que fazemos quando lidamos com conceitos de 

viagem e memória.

 Este sen�mento acompanha a reflexão de que “o relato não exprime uma prá�ca. Não se contenta em dizer um movimento. Ele o faz. Pode-se, 

portanto compreendê-lo ao entrar na dança” (CERTEAU, 1994, p. 156). O texto se mantém com uma única constante: “Mateus, vou te contar uma história”. É 

apenas um indício de que o por vir é uma história, uma ficção, advinda da memória e da realidade. 

 O relato de Bavcar é um exemplo disto. Convém ao fotógrafo e ar�sta conceitual - como ele próprio se caracteriza - descrever seu sen�mento no sul da 

Itália. O olhar que tomou conta de mim, e me fez um pouco cego, é um olhar que indicava minha vontade de viver um tempo perdido, um tempo que 

naufragara diante do relógio. Bavcar é preciso:

Em Nápoles, é sempre necessário olhar tudo duas vezes, nunca sa�sfazer-se com as lentes da conformidade. Quando fui passear na 
cidade, sen� que o obje�vo de minha máquina aumentava até deixar meus braços bem abertos, por entre os quais eu queria segurar as 
imagens mais longínquas. Foi talvez ali que esta prolongação ar�ficial tornou-se quase parte integrante de meu corpo, ao ponto em que o 
crepitar de minha máquina e seus ecos se tornassem para mim uma única coisa.
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Compreendi que distanciando-me dos mistérios de Nápoles, eu deles estaria mais próximo. E são as distâncias desmesuradas de nossos 
desejos que eu ainda desejo estudar, sem apreendê-las, nesta vida. (BAVCAR, 2001, p. 30).

 Evgen Bavcar, vou te contar uma história: eu também.

3.7. A narra�va texto-fotográfica: desdobramentos a par�r de Barthes

 É de Barthes, novamente, as belas reflexões ensaís�cas sobre essa relação entre imagem e texto que agora proponho. Barthes assume como ponto de 

par�da, em A mensagem fotográfica (1982), a fotografia de imprensa como componente de uma informação que se divide em duas estruturas diferentes, 

concorrentes, heterogêneas e não misturadas: a fotografia mesmo, e o texto que a acompanha. Neste ar�go, Barthes anteciparia uma ideia elaborada em A 

câmara clara quase vinte anos depois, mas que se apresenta de maneira dis�nta nos dois textos. Sempre mantendo a semió�ca amarrada ao pé da cama, 

Barthes tenta entender a relação que a fotografia tem com o “real”. Se em a Câmara clara ele propõe a ideia do “isso foi” associada à aderência do referente 

como sen�do básico da imagem fotográfica, em A mensagem fotográfica, Barthes inicia a ideia de aderência através do conceito de analagon, que indicaria 

que 

[...] do objeto à imagem deste, há evidentemente uma redução de proporção, de perspec�va e de cor. Mas esta redução não é em 
momento algum uma transformação; para passar do real à fotografia, não é de modo nenhum necessário dividir este real em unidades e 
cons�tuir estas unidades em signos substancialmente diferentes do objeto que eles dão a ler [...] e é precisamente esta perfeição analógica 
que, perante o senso comum, define a fotografia: é uma mensagem sem código. (BARTHES, 1982, p. 14).

 Seguindo na interpretação das fotografias de imprensa, Barthes analisa dois �pos de mensagem: a denotada, “que é o próprio analagon” (1982, p. 

15), e a mensagem conotada, “que é o modo como a sociedade dá a ler, o que pensa dela” (1982, p. 15).

Em suma, de todas as estruturas de informação, a fotografia seria a única a ser exclusivamente cons�tuída e ocupada por uma mensagem 
“denotada”, que absorveria completamente o seu ser; perante uma fotografia, o sen�mento de “denotação”, ou se preferirmos, de 
plenitude analógica, é tão intenso que a descrição de uma fotografia é literalmente impossível; porque descrever consiste precisamente 
em acrescentar à mensagem denotada um suporte ou ma mensagem segunda, extraída de um código que é a língua, e que cons�tui 
fatalmente, faça-se o que se fizer para ser exato, uma conotação em relação ao análogo fotográfico: descrever não é, pois, somente ser 
exato ou incompleto, é mudar de estrutura, é significar outra coisa, diferente do que se mostrou. (BARTHES, 1982, p. 15).

 A soma de uma mensagem sem código, denotada, que seria o análogo fotográfico, a uma codificada, conotada - que seria a “arte”, ou o tratamento,  
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ou a escrita – formariam o que Barthes chama de o paradoxo fotográfico (BARTHES, 1982). Barthes ainda lista uma série de fatores, intrínsecos ou não à 

fotografia, que imporiam um sen�do conotado à imagem, ou seja, um segundo sen�do que codificaria o análogo fotográfico. Entre esses fatores estariam a 

trucagem, a pose das pessoas e dos objetos, a fotogenia, o este�cismo, a sintaxe – que Barthes referencia como o encadeamento de um grupo de imagens, e 

dá como exemplo o cômico, que “surge segundo um processo bem conhecido, da repe�ção e da variação das a�tudes” (BARTHES, 1982, p. 20), caracterís�ca 

tão presente no trabalho de Ellio� Erwi�, que seria potencializada no livro – e, por fim, o texto (BARTHES, 1982). Eu acrescentaria outro item: o es�lo. Mas 

parece que falar em es�lo fotográfico pode causar constrangimentos, talvez porque o es�lo fotográfico, por excelência, seja exclusivamente este de uma 

analogia com o real. Barthes, comparando a fotografia com o desenho, diz que “a denotação do desenho é menos pura que a denotação fotográfica, pois 

nunca há desenho sem es�lo” (BARTHES, 1982, p. 35). Em 1970, no ar�go Photographs from um early years, publicado no livro The complete essays 1973-

1991, Luigi Ghirri apresenta uma ideia semelhante – eu acredito que Ghirri tenha lido Barthes – ao dizer que “I have never been interested in what is 

commonly referred to as style. Style is a coded reading, and I believe photography to be a codeless language […] Photographic 'style' is inherent in the very 

choice of photography as a language, and its way of seeing the world in inevitably limited by horizontal and ver�cal lines” (GHIRRI, 2016, p. 21)²⁶.

 Para Ghirri (2016), a fotografia é um es�lo, mas ele mesmo admite �rar fotografias coloridas porque o mundo é colorido e porque o filme colorido foi 

inventado, e que, geralmente, prefere as lentes normais às lentes “especiais” ou filtros, por não gostar de revelar seus obje�vos naquilo que mostra em suas 

fotografias (GHIRRI, 2016). O que é algo completamente oposto a Erwi�, que opta pelo preto-e-branco e assume a caracterís�ca humorís�ca de sua pessoa 

nos seus trabalhos. Talvez, então, um novo item que possa ser acrescentado nas estruturas codificadoras – que dão sen�do conota�vo à fotografia – seja a 

escolha²⁷: nas diversas – às vezes, infinitas – variáveis que levamos em consideração na hora de fazer uma fotografia, é preciso optar entre uma(s) ou outra(s), 

como, por exemplo, colorido ou preto-e-branco; ou, qual lente usar. Estas opções determinariam, também, um sen�do codificado para a imagem.

 A contribuição do texto para com a imagem seria a de uma mensagem parasita que encheria as possibilidades de significado à fotografia (BARTHES, 

1982).  Há uma distorção histórica, como proposta também por Certeau (1994), na ideia de uma narração que se opõe a descrição, uma relação na qual 

[...] a imagem não vem esclarecer ou 'realizar' a palavra, é a palavra que vem sublimar, pate�zar ou racionalizar a imagem [...] an�gamente, 
a imagem ilustrava o texto; hoje, o texto sobrecarrega a imagem, confere-lhe uma cultura, uma moral, uma imaginação; an�gamente, 
havia do texto à imagem. Hoje há a amplificação da imagem ao texto: a conotação já não é vivida senão como ressonância natural da 
denotação fundamental cons�tuída pela analogia fotográfica. (BARTHES, 1982, p. 21).  

²⁶ Eu nunca es�ve interessado naquilo que comumente chamamos de es�lo. Es�lo é uma leitura codificada, e eu acredito que a fotografia é uma linguagem sem código. O es�lo fotográfico é 
inerente a própria escolha da fotografia como linguagem, e seu modo de ver o mundo é inevitavelmente limitada pelas linhas horizontais e ver�cais. (tradução do autor).
²⁷ Fico com uma conclusão de Aumont para este dilema: “o es�lo sempre se define por certo número de escolhas, que dizem respeito não só ao material e à forma, mas também aos 
elementos da figuração, da encenação. É, aliás, uma das razões por que é di�cil definir o es�lo: ele envolve tudo na obra”. (AUMONT, 2011, p. 198-199)
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 Desta forma, a intenção se tornaria fazer com que as fotografias e as palavras compactuassem de maneira dependente, mas autônoma. O texto 

ampliaria um sen�do conotado assumindo-se criador de um significado próprio; compactuando com a compreensão do encontro casual entre mim e o livro. 

Revigorando o relato afe�vo com memórias de um passado pessoal aliado à prá�ca turís�ca. “O texto dirige o leitor entre os significados da imagem, faz-lhe 

evitar uns e receber outros” (BARTHES, 1982b, p. 33).

 Há um livro-obra que gostaria de poder, um dia, tocá-lo, sen�-lo, cheirá-lo (e, como lembra uma colega, lambê-lo), pois o conheço apenas através de 

impressões oriundas de pdf e uma versão em livro para tablet, que são maneiras amistosas para os estudantes e interessados, mas frias e higiênicas para os 

apaixonados.

 Esta obra é Fish Story (1989 – 1995) de Allan Sekula (1951 –), trabalho que, sem dúvidas, cons�tui o centro nevrálgico do trabalho documental de 

Sekula, formulando um pensamento sobre o mar, a sociedade, a arte e o documento (BAQUÉ, 2006, p. 206). Apesar de se afastar do meu trabalho pelas 

diferenças de cunho polí�co que há em Fish Story, é notória a relação entre texto e fotografia que Sekula nos oferece como partes integrantes do discurso. 

Assim, estas duas mensagens – texto e fotografia - atuariam manifestando sen�dos conotados às imagens que viriam servir ao documentário como 

disposi�vo de inferência e narração, complementando o mu�smo da imagem única (BAQUÉ, 2006), cujo autor, Allan Sekula, “fut l´un des premiers ar�stes à 

faire retour sur le document, inventant ainsi ce qu´il a nommé le 'réalisme cri�que'” (BAQUÉ, 2006, p. 202)²⁸, provando o que acredita Charlo�e Co�on (2013, 

p.181), ao dizer que “nas mãos de uns poucos ar�stas-chave [a abordagem documental] con�nua sendo uma poderosa ferramenta polí�ca e social”. 

²⁸ “Fora um dos primeiros ar�stas a fazer um retorno ao documento, inventando o que chamou de 'realismo crí�co'”. (Tradução do autor). 

[59] Allan Sekula, 
Fish Story, 1989 - 

1999
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 Por dez capítulos, assim se desenvolve o trabalho em Fish Story, se desenrolando através de cento e cinco fotos coloridas – e outras em preto-e-branco 

- �radas em territórios de Barcelona, Gdansk, Glasgow, Hong Kong, Los Angeles, México, Ro�erdam, São Diego, Ulsan e Varsóvia, que “entrelaçam a história 

do comércio marí�mo com os problemas que essa indústria enfrenta atualmente” (COTTON, 2013, p. 181). O pacto que une as imagens ao texto não seria o da 

mera descrição, mas ambos acompanhariam o tom sociopolí�co ao qual se empenham – Sekula organiza uma orquestra epopeica sobre a relação da vida 

daqueles que trabalham, e dependem suas vidas na relação com o mar, com as embarcações, e com um �po de logís�ca. 

            Levando em consideração que Sekula é ainda um fotógrafo de extremo talento, a equação acaba se resolvendo no momento em que entendemos que 

“as fotografias de Sekula são independentes dos textos principais, e vice versa. Ninguém ilustra ninguém, textos e fotos. Todos trabalham por acumulação de 

sen�dos, acumulação de reflexos, acumulação de história, e sem jamais comprometer a unidade do trabalho” (SILVEIRA, 2008, p. 300). Escrevo sobre este 

trabalho pela relevância que ele tem para a construção de uma narra�va a par�r de imagens e textos, refle�ndo o documento e a ficção. O “realismo crí�co” 

proposto por Sekula seria elaborado segundo a compreensão do ar�sta de que a “construc�on du documentaire elle-même impliquait simultanément la 

res�tui�on de l´événement quo�dien et sa mise en scène, le réel et sa théâtralisa�on ou, pourrait-on dire, sa fic�onnalisa�on” (BAQUÉ, 2006, p. 205)²⁹. Não 

distante disto, escreve Silveira, ainda embasando a relação mútua da ficção e do documentário, ou da ficção e do real: 

[...] as circunstâncias da narra�va de Sekula, como as de muitos de nós, têm seus álibis culturais tanto nos fatos polí�co-econômicos quanto 
nos 'fatos' da ficção. A cenografia de seus ensaios é o mundo 'real', o espaço pluridimensional expresso na ecologia do social e do simbólico. 
Esse mundo real se põe disponível para a intelecção, por sua vez estruturada cri�camente no juízo (pela memória cultural 'visível' e 'legível') 
da economia do homem branco ocidental. Ambas, memória e economia, postas em cena pelos parâmetros da revolução industrial e suas 
ficções. (SILVEIRA, 2008 p. 299).   

 A fotografia passaria a desempenhar um papel de redatora da realidade e fundamental para o entendimento dela. O analogon perfeito de Barthes 

seria um conceito teórico, mas o nosso mergulho na cultura e na socialização automa�camente nos levariam a ver uma fotografia e preenche-la de conceitos, 

de conotações e de códigos. Sekula ao se aproximar da realidade (uma realidade) assume a tendência de que “a própria realidade passou a ser entendida 

como um �po de escrita, que tem de ser decodificada” (SONTAG, 2004, p. 176). Tal processo de decodificação seria relacionado a uma ficção, uma construção 

do indivíduo que par�ciparia desta decodificação. O sujeito Alan Sekula leria o mundo e o reescreveria através da fotografia e do texto, repensando o mar 

como um espaço esquecido, dando-lhe um significado perdido, apoiando-se no saber de que o documentário jamais seria a res�tuição plena e obje�va de um 

real dado (BAQUÉ, 2006).

 
²⁹ A construção do documentário implicava simultaneamente a res�tuição do evento quo�diano e sua mise-en-scène, o real e sua teatralização ou, poderíamos dizer, sua 
ficcionalização. (Tradução do autor). 
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 Se Sekula buscava retratar com suas fotos, sequências de slides e textos uma realidade polí�ca e 

econômica, que alterou e seria alterada pela polí�ca e pela economia, eu teria reivindicado uma relação de 

recorte com certa realidade, também. Eu buscara, com minhas fotografias, construir um cenário fic�cio a 

par�r da narra�va texto-fotográfica, que instruísse o observador a decodificar uma realidade. Uma 

realidade semelhante a qual eu decodifiquei de acordo com as fotografias de Ellio� Erwi�.

 Minha jornada narra�va se dá pelo olhar do outro, acompanhada do sen�mento da viagem e da 

nostalgia, da infância. Nas fotografias de Erwi� teria encontrado uma maneira de olhar (e viver) a cidade 

nos meus dias de turista. As fotografias de Erwi� traziam algo para mim em sugestão, não em ordem, pois 

“dizer o que tem de ser feito é mortal. Sugerir, com jeito e arte, dá vontade de viver” (GUTFREIND, 2014, p. 

25). E eu �ve vontade de viver com aquelas fotografias. Atrai-me em Fish story aquilo que haveria entre 

texto e fotografia: “para acompanhar o fotógrafo será preciso ser leitor, porque ele escreve” (SILVEIRA, 

2008, p. 295), e “não é apenas o fato de ver que está drama�zado, mas o fato de ler” (PIC, 2015, p. 55)³⁰.

 Há outra caracterís�ca importante: um predicado para pensar aquilo que sustenta as fotografias e o 

texto: trata-se do suporte livro. A estrutura que suporta as imagens e os textos é algo que me preocupa 

bastante dentro do contexto das artes visuais, e que me faz refle�r sobre a maneira como vou apresentar 

um trabalho. A rigidez de uma moldura em contraste com a leveza de uma página, o prego que firma em 

relação ao imã frágil e manipulável, o papel transparente que permite correr a luz através da imagem 

oposto aos papeis densos, que solidificam a imagem no espaço. Para cada maneira de sustentar uma 

imagem, ou uma ideia, há um entendimento. Pelo menos uma leitura diferenciada.

 Escolher a estrutura que mantém vivo o trabalho é um modo de se posicionar dentro do campo. 

Desta maneira é importante ressaltar que “Fish story foi concebido para ser integrado em livro e só como 

livro ele existe plenamente na nossa atenção, no gerúndio, narrando uma experiência quase estranha à 

arte com autoridade e direito, um processo cogni�vo tramado na eloquência conjugada de suas fotos e seu 

 

 
³⁰ Esta citação refere a um comentário de Muriel Pic sobre o livro The pencil of nature, de William Henry Fox Talbot, reconhecido 
como o primeiro livro de fotografias. Inclui nele imagens e textos, jus�ficando o dizer de Pic - uma pequena interpretação cabível 
também em Fish Story, Em busca de Ellio� Erwi� e em tantos outros trabalhos que reúnem texto e fotografia.  Pic acrescenta, 
sobre Talbot e seu trabalho, outra reflexão que se encaixa com o que venho interpretando: “Para Talbot, fotografar é perceber, e 
perceber é ler um mundo cujos sinais eriçados vêm deixar seu significado na super�cie” (PIC, 2015, p. 73). [60] Em busca de Ellio� Erwi�, 2017
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texto” (SILVEIRA, 2008 p. 294). Se Mallarmé se predispôs a pensar a metáfora do mundo como livro,século 19, Sontag, acredita que vivemos em uma época na 

qual “tudo existe para terminar numa foto” (SONTAG, 2004, p. 35). O que tornaria não espantoso perceber que a união dos dois – num formato como 

fotolivro – é uma tendência contemporânea, a ponto de ser conclamado, pelo pesquisador do tema Horácio Fernández, como uma obra do século 20 que 

“cresce para atender às necessidades dos novos tempos” (FERNÀNDEZ, 2011, p. 29). Mas, talvez, seja uma tendência anunciada desde quando a fotografia 

enga�nhava, ainda no século 19; uma disposição que unia fotografia e texto no suporte livro já em The pencil of nature, de Talbot.

 Com a ideia de imagens elucidadas pelo acompanhamento de texto, caracterís�ca comum à Arte Conceitual (BATE, 2015), é natural perceber a 

energia que pulsava para a legi�mação do livro de ar�sta como �po de obra, no final do século 20, “principalmente a par�r dos anos 60, pela mutação 

causada pela campanha do conceitualismo, com a sua maior divulgação nos anos 70, época de grande incremento dos canais internacionais de informação e 

de consoante mul�plicação de considerações teóricas (SILVEIRA, 2008, p. 30).  

 Em seu livro Fotolivros la�no-americanos, Horácio Fernández anuncia o termo “fotolivros de ar�stas”, situando a generalização do uso da fotografia 

entre os ar�stas visuais a par�r dos anos 1960 (FERNÁNDEZ, 2011). Para o autor, a u�lização da fotografia seria resultado do “abandono pelo formalismo e a 

recusa do gesto individual que caracterizam a pintura abstrata, o interesse pela cultura material e a escolha do processo, a série ou a repe�ção diante da obra 

única” (FERNÁNDEZ, 2011, p. 126). Fora diante destas questões que modelei meu trabalho para o campo do livro, tentando lidar com os conceitos de livro de 

ar�sta, fotolivro, ou, como acrescentou Horácio, fotolivro de ar�sta.

 O que para mim interessava era encontrar neste �po de obra algo que valorizasse o estatuto do livro como suporte imprescindível para o 

entendimento daquilo que eu estava propondo. O campo do livro é um novo espaço de percepção, “que não tem nada a ver com o espaço da parede ou de 

uma sala, e sim com o quase secreto e subje�vo ín�mo da leitura pessoal, o tête-à-tête” (NAVAS, 2017, p. 87). O desenvolvimento do livro seria um processo 

que faria parte da construção do trabalho: um desenvolvimento por etapas. Algo que me mo�vava a seguir por este caminho era um reencontro com o 

suporte, pois se foi de um livro que este trabalho par�u, seria em outro que ele se finalizaria. Ou seja, seria um retorno à origem. 

 Eu estava entusiasmado por uma reflexão de Pic ainda sobre a obra de Talbot, que afirmava o objeto livro como “centro da estratégia do autor, em 

acordo com a reivindicação da fotografia como arte, que ao mesmo tempo, impõe a figura desta e a dissimula, faz ouvir uma voz sem restringir o alcance do 

seu conteúdo a uma lógica autobiográfica” (PIC, 2015, p. 61). A meu ver, haveria, nestas palavras, aquilo que eu buscava, seja a reivindicação da fotografia 

como arte, seja o caráter autobiográfico que costuraria as fotografias às palavras. Silveira lembra que,

[...] como obra visual, o livro de ar�sta é uma obra que não tem como função primeira, nem cons�tucional, ser um veículo para leitura 
textual. Ele não é, em princípio, necessariamente para ser lido. Portanto, sendo suporte ou veículo para expressões concernentes ao 
mundo da arte, a presença do texto nele tanto pode ser uma contribuição para o alargamento do território de vida e ação do ar�sta, como 
pode ser mo�vo de discordância conceitual quanto ao seu estatuto ar�s�co. (SILVEIRA, 2008, p. 223).
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 Comecei a pensar que era preciso atribuir ao suporte mais do que uma simples reunião de imagens e verbos, e concluí aquilo que, novamente, 

Silveira, propôs como reflexão: a forma seria insuficiente para surpreender; precisaria mais, precisaria um conceito. Mesmo que esta demanda não se 

oponha a es�ma morfológica da obra, responsável pela evolução da arte em sua história (SILVEIRA, 2013). Comecei a desenvolver o trabalho em um processo 

gradual até terminar num livro. O trabalho in�tulara-se Mateus, vou te contar uma história... e reunia dois conjuntos morfologicamente dis�ntos, que se 

completavam e, de certa forma, se contradiziam: um livro (42 x 34 cm, 10 páginas em canvas) e um porta-retratos. Primeiro, o porta-retratos: nele, con�nha a 

parte textual, a narra�va em verbo. O conjunto de signos que imperaria na linguagem verbal estaria fixado num suporte clássico e usual da fotografia, que é o 

porta-retratos. Havia em Mateus, vou te contar uma história... uma lógica de troca de ambientes. O livro, neste caso, faria parte de um conjunto cujas partes 

integrantes se completariam, não apenas em texto e imagem, mas em formas: o livro precisaria do porta-retratos, e vice versa; as imagens viveriam nas 

páginas; as palavras, entre as molduras.

 Para confeccionar a obra, pensei a elaboração de um livro manufaturado, que permi�u que eu desenvolvesse novos conceitos para o trabalho como 

um todo. É um livro de dez páginas: a impressão das fotografias fora feita em tecido canvas, um �po de material que eu gosto muito, seja por sua pouca 

usualidade, seja por sua textura que causa certa “deformação” natural na imagem, ou, como Elida Tessler teria me chamado a atenção uma vez, seja por sua 

moleza. Sobre o aspecto da moleza, gostaria de um dia poder pensar mais sobre o assunto. Mas talvez, só uma pessoa como a Elida poderia ter-me feito sen�r 

tal propriedade do material que eu estava tratando. A própria moleza do canvas contrasta com a dureza da moldura e o vidro do porta-retratos. 

[61] Mateus, vou te contar uma história..., 2016
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 O texto escrito para esta apresentação traz dez capítulos, mesmo número de fotografias, mas sem exigir uma correspondência entre o número do 

capítulo e a página em que a fotografia se encontrava. Escrito em fonte courier new, como os roteiros de cinema, o texto pontua estes laços de afeto entre 

mim e Mateus:

Prólogo

Mateus, vou te contar uma história.

Capítulo 1

Quando te visito, tu não percebes, visito também a mim. Falar contigo é dialogar (comigo), e me contar as 

coisas é um jeito de (te) reencontrar.

Capítulo 2

Dessa vez é sobre uma viagem à Nova York e certo livro que lá me encontrou. Um livro de fotografias de 

Elliott Erwitt. 

Capítulo 3

Nova York dos anos cinquenta, sessenta, setenta, oitenta: de um passado.

Capítulo 4

Havia: Uptown, midtown, downtown, o alvorecer, Central Park, imigrantes, mulheres, homens, transeuntes, 

tudo em preto-e-branco, crianças que brincam, carros, luzes e borrões, Arnold Schwarzenegger, pegadas, museus, 

pessoas que pulsam e outras que parecem estar mortas, tudo em preto-e-branco, a cidade em movimento e a cidade 

parada, religião, o anoitecer, ossos de um dinossauro; Jack Kerouac, Marilyn Monroe, Diane Arbus, Frank e Mia e 

Capote – juntos!; um baile de máscaras, a vista de um apartamento, Muhammad Ali e Joe Frazier, tudo em preto-e-

branco. 

Um Palhaço.
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Capítulo 5

Ao fechar as páginas desse livro, silenciava essa sinfonia da cidade. O colorido voltava, eu me fechava 

num quarto de hotel e ligava a TV. Através da janela escurecida, eu via somente os tijolos do prédio da frente. 

Atravessava pela parede o som da máquina de fazer gelo.

Fazia frio meio século depois de Elliott começar suas fotografias na cidade. Era preciso se abrigar para ir à 

rua.

Capítulo 6

Mas, lá fora, o passado de Elliott se fez presente. Imagens que me olham.

Capítulo 7

Viajar no espaço para viajar no tempo, eu fui atrás das imagens, i wanna be part of it. Onde vocês estão?, 

eu perguntava. O mesmo que faço com nosso tempo, Mateus. Tempo que estou sempre tentando puxar com uma linha 

delicada e invisível.

Epílogo

Prestes a deixar a cidade. Fantasmas, bruxas, bonecos, demônios cruzavam as ruas. No meio de uma rua na 

Times Square, um palhaço me olhou. Naquele mesmo lugar, um palhaço havia estado na frente de Elliott há sessenta 

anos. A fotografia revelou: o palhaço aponta para trás, para o fundo desfocado, para o passado, para Elliott, 

para aquilo que olhamos e que nos olha. 

Para nós, Mateus.  

Um capítulo a mais

Eu havia te encontrado, Elliott. E, se eu pudesse te segurar, antes de partir, feito Humphrey Bogart e 

Ingrid Bergman, no final de Casablanca, lhe diria que para sempre teremos Nova York.



104

 Em Mateus, vou te contar uma história... há estas diferentes maneiras de sen�r ta�lmente suas unidades; que revigora este amor tác�l que temos 

sobre os livros, como cantado por Caetano Veloso, que pôde ser sen�do com tanta moleza no livro por mim confeccionado. A propriedade deste suporte 

revigora um caráter sublime que me ca�va: certa maneira de dar a imagem um atributo de incerteza. Para mim, uma fotografia presa à parede, fixada com 

prego e moldura dá a ela uma espécie de afirmação. A vontade de seguir neste conceito de dúvida, a par�r das imagens que referenciam outras imagens e 

outra visão de mundo – a de Ellio� Erwi� –, como também associadas a este anseio nostálgico, fizeram deste livro um objeto sensível. No caso, não uma 

sensibilidade espiritual, mas sensível enquanto sua fragilidade. As páginas foram costuradas a mão com três linhas de costura, finas e delicadas, em cores 

marrom e verde, que percorrem a borda lateral, amarradas em botões, indicando aquilo que há no texto, que acompanha esta série de imagens - “tempo 

que estou sempre tentando puxar com uma linha delicada e invisível”. Tais seriam estas linhas, que unem as fotografias em contexto com as palavras.

 

 As cores das linhas foram atribuídas às cores de uma fotografia que começara a fazer parte do projeto a par�r de então. Seria a primeira e única foto 

em cores, e ela estaria na úl�ma página do livro. A fotografia de um menino correndo, no outono do Central Park, cujas cores terrosas predominantes me 

fizeram perceber que esta imagem poderia ser incluída no trabalho, representando um dos sen�mentos que desenvolvo. Uma única foto colorida, como se 

as outras imagens em preto-e-branco representassem meu olhar através do olhar do outro, e esta fosse um olhar de fora; como, se de alguma forma, eu 

es�vesse enfim me observando naquele bosque de sinais, me observando como um menino que corre em busca de um tempo perdido e de uma infância a 

ser reencontrada, e por isso colorida: “um menino correndo e o tempo brincando ao redor daquele menino”. 

[63] Mateus, vou te contar uma história..., 25x34cm, fotografia 

impressa em canvas, 10 páginas, 2016

[62] Mateus, vou te contar uma 
história..., 2016
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 No livro, então, estão incluídas nove fotografias em preto-e-branco - todas horizontalizadas, que fazem parte da curadoria que eu realizava para o 

projeto desde o início -, e uma fotografia colorida. Juntamente com o livro, eu daria início a uma obra que operava a par�r dos conceitos de Barthes de 

conotação das fotografias. A fotografia em cores que compõe o trabalho pode ser interpretada com a leitura do parágrafo anterior; um exercício subje�vo e 

ín�mo, que subverte a fotografia: “a imposição de um segundo sen�do à mensagem fotográfica propriamente dita” (BARTHES, 1982a, pg.17), que “não faz 

senão amplificar um conjunto de conotações já incluídas na fotografia; mas, por vezes, também o texto produz (inventa) um significado inteiramente novo e 

que é de certo modo projetado retroa�vamente na imagem, a ponto de parecer denotado” (BARTHES, 1982a, p. 22). 

 A realidade estaria contaminada. Eis a fotografia, esta máquina de fazer ficção.

[64] Mateus, vou te contar uma história..., 2016

3.8. A máquina de fazer ficção

Na fotografia, o par realidade/ficção tem como pares correlatos neurose/arte e escravidão/domínio; é preciso optar.
François Soulages

 Há algo, entretanto, no decurso do desenvolvimento no campo do livro que se interrompeu. Pareceu-me que, embora es�vesse lidando com 

fotografias e textos, e encontrasse em referências ar�s�cas e teóricas uma base sólida para con�nuar neste percurso, eu não estaria sendo por completo com 

o trabalho.
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 Seguir na poé�ca do livro, unindo o texto às páginas, dava-me a impressão de estanque textual. O verbo precisa escoar de maneiras diferentes, pois 

ele é relato, não romance. Conforme as palavras foram surgindo, quando me referia a minha viagem, percebi a impossibilidade de um dia acreditar que 

poderia definir o corpo textual. Diferente das de um escritor, minhas palavras não poderiam ser redigidas num papel, entregues a um revisor e acabar presas 

entre a primeira letra maiúscula e o úl�mo ponto final. 

 Se, ao contarmos uma história repe�damente, variamos as palavras, as entonações e até mesmo a própria estrutura, como eu poderia aprisionar a 

história num livro? Impossível. 

 Mas, há outra questão para além das palavras que me fez abrir mão do projeto livro. Apesar da força que minhas fotografias ganham quando vistas em 

comparação com as de Erwi�, eu não pretendia que o trabalho se resumisse numa sobreposição de imagens, pois poderia pesar muito a intenção 

compara�va por parte do público. Também não fora meu intuito, racional ou inconscientemente, ao fazer as fotografias que elas vivessem apenas sob a 

interpretação da comparação. Desta maneira, calculava como as fotografias de Erwi� apareceriam junto com meu trabalho, incluindo momentos em que 

acreditava ser possível elas estarem por completo ausentes. No livro que estava elaborando, aconteceria desta maneira: texto e imagens referenciariam as 

fotografias de Erwi�, sem que estas exis�ssem visualmente. De fato era uma solução que achava interessante, pois as minhas fotografias assumiriam certa 

independência nas questões plás�cas do trabalho, cabendo ao leitor/observador conhecer ou buscar as imagens as quais me referia. 

 Existem séries de imagens, principalmente fotográficas, que se referem a outras, e são exibidas independentemente da presença da “imagem-mãe”. 

Pode ser citado neste contexto o vasto trabalho fotográfico de Cindy Sherman (1954 -), que forma o conjunto Cenas de um filme sem �tulo, que inicia nos anos 

1970 e passa os anos 2000, com produção de imagens que invocam “maneirismos icônicos oriundos de cenas do cinema, de fotos de moda, da pornografia e 

da pintura” (COTTON, 2013, p. 192). Sherman reproduz não uma ou algumas imagens estabelecidas e conhecidas, mas joga com o imaginário que teria 

construído a “feminilidade” a par�r de “códigos culturais e não como uma qualidade naturalmente inerente ou essencial às mulheres” (COTTON, 2013, p. 

193). Ver as fotografias de Sherman nos remete a uma cena construída nos padrões cinematográficos de enredo e caracterização (ARCHER, 2012). As imagens 

que a ar�sta referencia não estão ao lado... é preciso fechar os olhos para vê-las.

 Outra construção de imagens que explicita uma falsidade fotográfica seria o trabalho de Sherrie Levine (1947 –) (BATE, 2015), cujos “pas�chos 

fotográficos, de clichês de Walker Evans, denunciavam uma espécie de hesitação da história da arte, sob forma de repe�ção do déjà-vu” (ROUILLÉ, 2009, 

pg.442). O seu trabalho, de 1981, consis�a em fotografar literalmente as fotografias de célebres fotógrafos como Walker Evans e Edward Weston, e “além da 

inevitável perda de qualidade, em razão da reprodução, as fotografias de Levine diferem dos originais de Weston e de Evans apenas pelas menções Sherrie 

Levine segundo Edward Weston ou Sherrie Levine segundo Walker Evans” (ROUILLÉ, 2009, p. 347). Uma poé�ca que permite o ingresso, através de 

reproduções corriqueiras, da arte fotográfica para dentro do campo da arte propriamente dito (ROUILLÉ, 2009). Desta vez, as imagens referentes não só 

estariam presentes, como seriam também a obra enquanto visualidade. Mas é verdade que uma interpretação mais ampla se daria com o conhecimento, por 

parte de quem vê as fotografias de Levine, do trabalho de Walker Evans e de Edward Weston.
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 Estas duas ar�stas, cujos trabalhos estão consolidados no campo da arte, havendo vasta literatura 

sobre, fizeram-me refle�r em diferentes maneiras sobre como relacionar minhas imagens com as pré-

existentes. São duas operações que refletem nossa relação com as imagens, e seus desdobramentos, de 

uma maneira dis�nta, mas ambas operando com a fotografia. Enquanto Sherman busca os signos que 

produzem a feminilidade e a força que possuem as imagens na criação de padrões sociais, Levine toca em 

questões sobre o meio fotográfico, a saturação de imagens e certa reivindicação de autoria. 

 Um úl�mo exemplo - pois esta lista poderia ser uma dissertação só - para retornar a uma lógica do 

instante con�nuo, seria as fotografias de Trip (1993-1998), da nova-iorquina Susan Lipper (1953 –). Este 

trabalho contém cinquenta fotografias em preto e branco de cidades interioranas dos Estados Unidos, 

locais onde “a ar�sta iden�ficou não só diversos locais como também a herança de sua representação 

dentro da fotografia documental estadunidense. Nesses lugares contemporâneos, Lipper encontra 

conexões com imagens preexistentes” (COTTON, 2013, p. 214), como, por exemplo, esta imagem que faz 

uma referência a Cerca branca (1916), fotografia clássica de Paul Strand.

 Com sua curiosidade persistente, Dyer novamente se faz presente: “o próprio Strand veio a 

considerar que Cerca branca formou 'a base de todo o trabalho' que ele passou a produzir. Um crí�co fora 

além, afirmando em 1966 que aquela fotografia fora o 'locus classicus para o desenvolvimento posterior da 

principal tradição da fotografia americana” (DYER, 2008, p. 148). 

 Paul Strand era inglês.

 As fotografias restantes de Trip parecem ter vindo de outros fotógrafos também. Não é de se 

assustar a semelhança que algumas imagens têm com as de The americans de Robert Frank. Tal 

semelhança com Frank já par�ria do ato de viajar e culminaria nos objetos vernaculares encontrados pelo 

caminho, além de cumprir com a ideia de que “por trás da pretensão ritualizada dos fotógrafos americanos 

de olhar à sua volta, ao acaso, sem preconceitos – iluminando temas, registrando-os serenamente – 

repousa uma pesarosa visão de perda” (SONTAG, 2004, p. 82). Há, além da viagem e das conexões com 

imagens preexistentes, outra caracterís�ca em Trip: a coexistência do texto com a imagem, num abrupto 

aceite da fotografia documental para a ficção em seu esplendor. 

 Trip é, na verdade, uma colaboração entre uma fotógrafa e um escritor. As imagens ficaram ao 

[65] Susan Lipper, fotografia re�rada do livro Trip, 

1993-1998 

[66] Paul Strand, Cerca branca, 1916
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encargo de Lipper; as palavras, de Frederick Barthelme. Em uma crí�ca encontrada na internet, um escritor anônimo ressalta: “uma viagem fic�cia através 

dos Estados Unidos. As imagens e o texto, neste livro, disputam entre si justapondo ideais e sensações. A reapropriação da tradição documental para criar 

uma narra�va lançando o leitor à deriva de um mundo de objetos vernaculares”³¹.

 O crí�co John Slyce escrevera para a revista Camera Austria que Trip apresentaria conceitos da tradição documental e das prá�cas conceituais, cuja 

sequencia de imagens cons�tui não somente uma crí�ca a recente história da fotografia (lembrando que o trabalho é da década de 1990), como também a 

construção de iden�dades e significados por aqueles que produzem imagens e as veem³². Novamente há o arranjo de imagens que se referenciam, desta vez 

dentro um contexto da fotografia documental e bem específica dos Estados Unidos. 

 Em Trip, a cerca branca de Lipper não está ao lado da Cerca branca de Strand, nem ao lado de tantas outras fotografias alusivas, mas a associação se 

dá pela livre circulação da ar�sta pelas estradas de seu país e o encontro casual com objetos, espaços, cenários que ela olhava, e estes a olhavam em troca. 

Eu subs�tuo a tradição documental, que Lipper persegue, pelo olhar de um único sujeito. Lipper e eu teríamos par�do, de maneiras dis�ntas, em busca de 

um modo de ver, e encontraríamos, no espírito da viagem, imagens que suplantariam nossas angús�as e nossos desejos de olhar através do olhar do outro.

 Par�ndo destes três exemplos, me parecia possível confiar minhas fotografias e textos ao imaginário do espectador, sem que as de Ellio� Erwi� se 

fizessem presentes. Mas ao mesmo tempo em que crescia esta vontade de “morte ao pai”, surgiam também duas questões que me apoiaram na decisão de 

interromper a ideia do livro para começar a elaborar uma instalação fotográfica. 

 Primeiramente, as imagens e o imaginário trabalhados por Sherman, Levine e Lipper são de muito maior repercussão, estejamos nos referindo ao 

campo da arte, ou ao da fotografia e do cinema. Sherman não precisa de muito para fazer com que nós acreditemos estar em frente de uma espécie de 

Marilyn Monroe. O mesmo acontece para Levine, que faz cópias de fotografias de um ambicioso projeto documental consolidado na história da fotografia, 

principalmente estadunidense, que for o Farm Security Admnistra�on. As referências mais sensíveis talvez sejam as de Lipper, porém, mesmo assim, são 

fotografias realizadas por uma estadunidense e que respira a tradição formada pelos fotógrafos do seu próprio país. Eu trouxe a busca pelo olhar de Erwi� 

junto comigo, na mala, para minha cidade e para o meu público, que não é o mesmo das fotografias dele. Se meu trabalho referenciasse algo mais popular 

daquilo Erwi� já tenha produzido, como sua série de fotografias de cachorros, talvez eu pudesse confiar em um imaginário cole�vo. Mas as fotografias das 

ruas de Nova Iorque que eu encontrara naquele livro e a maneira como produzi as minhas dão ao trabalho um ar mais idiossincrá�co, pessoal e singular. Não 

haveria problema em compar�lhar deste encontro, e até mesmo, nos momentos em que houvera este diálogo, como em conversas, em palestras e em 

exposições alterna�vas, o trabalho ganhara força.

³¹ O fragmento foi traduzido do original em inglês e está disponível em <h�p://www.googreads.com/book/show/trip/23>
³² Disponível em <h�p://susanlipper.com/text_gv_slyce.html>



109

 A segunda questão, que conclui a primeira, faz referência ao início da viagem e ao início da dissertação. Ao reivindicar a viagem como primeiro 

elemento da produção, eu penso que não são somente as fotografias que lá fiz, ou o espírito da aventura do turismo, que integrariam este momento, haveria 

também o encontro casual e indispensável entre mim e Ellio� Erwi�´s New York. Trazer o livro, fisicamente proposto para dentro do conjunto da obra, é 

deixar, ao mesmo tempo, que as imagens de Erwi� preencham meu trabalho, como também permitam diversos encontros entre o público e o livro. A 

aventura de girar suas páginas, que fora uma experiência minha, agora é compar�lhada. O livro que saíra das prateleiras de uma loja, como objeto de 

consumo; visitara meu quarto, como objeto de recordação, agora pretenderá ser objeto integrante de uma instalação. O livro como um vér�ce de um 

triângulo equilátero, cujo os outros dois seriam minhas fotos e o texto.

 Concluí que, rejeitando a ideia de um texto petrificado nas páginas de um livro, e transformando Ellio� Erwi�´s New York em componente de meu 

trabalho, eu precisaria abandonar a ideia do suporte livro para assumi-lo como uma instalação fotográfica, transferindo o próprio conceito de narra�va que 

parece ser natural no livro para a galeria. Navas antecipa: “Inclusive, vemos nas instalações fotográficas a abertura para um sen�do mais constelacional do 

que narra�vo” (NAVAS, 2017, p. 23). A fotografia na galeria ganha esta dimensão celes�al, de permi�r-se ser pontos que se relacionam com o espaço.

 A primeira vez que algumas fotografias da Busca es�veram expostas, fora na exposição cole�va Experiência Urbana, em 2016, com curadoria da 

professora Elaine Tedesco. A exposição, realizada no pá�o central do campus centro da UFRGS, con�nha fotografias de dez ar�stas que trabalhavam suas 

poé�cas no sen�do da cidade, do espaço urbano, e, às vezes, da viagem. As fotografias em grande dimensão e o desdobramento que isso acarretava na 

paisagem e no espaço, me direcionariam para o espaço exposi�vo. Ver as fotografias de Em busca de Ellio� Erwi� próximas às de outros ar�stas era um 

princípio desta constelação permi�da pela circulação das pessoas e pelos caminhos incertos que elas percorriam entre uma imagem e outra. No catálogo 

[67] Exposição Experiência Urbana, UFRGS, 2016. Fotografia: Gustavo Diehl
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da exposição, há uma referência aos trabalhos que traduz com felicidade o que penso sobre minha produção: “nessa mostra, vemos refle�dos os olhares 

daqueles que se movem pelas ruas das cidades e sobre elas projetam os seus desejos de encontro e de estranhamento, recortando, dessa vivência, a 

complexidade da vida em nossos dias”. A paisagem urbana é de fato este espaço que me ca�va, principalmente durante o contexto de viagem, quando 

esquinas e objetos, luzes e prédios, pontuam o momento presente, mas também o passado.   

 Se o foto-livro era incapaz de suportar minhas abordagens sobre narra�va e de incluir o objeto livro Ellio� Erwi�´s New York, transformado de 

souvenir para objeto de arte; a exposição no campus da UFRGS também era incompleta, pois não amarrava as fotografias ao discurso que pretendia. Diante 

dessas duas possibilidades que ainda não me agradavam, me veio uma pergunta de Soulages: “O que caracteriza a fotografia?” (SOULAGES, 2010, p. 125), 

uma questão que uniria Soulages a outros que teriam pretendido entender a fotografia ontologicamente, como Barthes, Bazin, Benjamin, Dubois...

 A discussão de Soulages interferiria diretamente nesta busca pelo o que fazer com as fotografias, enxergando seu objeto de estudo a par�r do 

conceito de fotograficidade, ou seja, aquilo que seria fotográfico na fotografia (SOULAGES, 2010). Um conceito que ar�cularia entre duas propriedades: o 

irreversível e o inacabável. Enquanto o irreversível faria referência à ação da luz no filme virgem, tornando irreversível seu retorno a sua caracterís�ca inicial, 

o inacabável determinaria as diversas maneiras e os diversos espaços que uma fotografia pode encontrar para ser exibida (SOULAGES, 2010). Como estou 

trabalhando a par�r do suporte digital, deixo de lado o aspecto irreversível - contato da luz com o filme - para pensar exclusivamente no inacabável - modo de 

exibição. A esta caracterís�ca de ser inacabável que Soulages determina a fotografia como a arte do possível (SOULAGES, 2010). Com a esté�ca do possível, 

permi�-me passear entre as possibilidades que minhas imagens traziam, a fim de encontrar uma maneira de expô-las que melhor condissesse com os 

conceitos propostos. Para Soulages (2010, p. 136), “a par�cularidade da fotografia consiste na possibilidade de fazer fotos totalmente diferentes entre si a 

par�r do mesmo nega�vo: o que há de extraordinário não é que se possa fazer a mesma foto em vários exemplares, é que se possa fazer uma infinidade de 

fotos diferentes”. Não haveria problema em subs�tuirmos o “nega�vo” pelo “arquivo digital”. Se com o digital perdemos em irreversibilidade, aumentamos 

a potência do inacabável.

 Gosto de pensar o sen�mento de viagem a par�r da fotograficidade. A viagem é tanto um ato irreversível quanto inacabável, e é a isto que se 

pretendem as apresentações de Em busca de Ellio� Erwi�: fazer desta viagem - que teve o efeito similar a da luz que toca no filme, imprimindo uma marca 

irrevogável - uma geradora de possibilidades exposi�vas inacabáveis juntamente com as fotografias e os textos. 

 A fotograficidade seria mais uma destas habilidades que faz da fotografia um ato de ficção, palavra tão cruelmente associada à men�ra. Este vaivém 

que une a fotografia entre realidade e ficção - ou entre a realidade obje�va e a realidade de imagens interiores do fotógrafo - é o que finalmente confere à 

fotografia este estatuto de realidade mista (TISSERON, 2009). Uma realidade que demorou em se consolidar e para ser aceita, pois, no princípio, a fotografia 

estaria fadada ao documento como verdade, juntamente com a ideia de que algo devesse tomar o lado entre a “verdade” ou a “men�ra”, sem nunca poder 

caber entre as duas (TISSERON, 2009). Soulages nos lembraria de que a ficção não é men�ra nem ilusão, mas sim uma ferramenta que nos permite criar a 
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par�r dos nossos desejos e temores, “um meio para viver melhor a sua própria relação com o real e apreender, mesmo pelo pensamento, esse real” 

(SOULAGES, 2009, p. 149). Ao trabalhar com a ficção, portanto, a fotografia não nos afastaria do real, mas, ao contrário, permi�ria que o encarássemos sob 

outro ângulo, que o apreendêssemos melhor (SOULAGES, 2009). Com o intuito de puxar o passado de volta com a linha frágil que é a fotografia, subs�tuindo 

a linha do carretel u�lizada pela criança da fábula do fort-da, eu proponho uma forma de encarar a realidade, e isto é por si só um ato de ficção.

 O olhar que compôs as fotografias de Em busca de Ellio� Erwi� é um olhar sobre a realidade, de um modo a mostrar que nosso olhar é sempre 

alienado a outro, e consequentemente, a nossa relação com a realidade também. Nossa maneira de posicionarmo-nos diante do real é uma maneira de 

ficção, selecioná-lo, então, é o ato da ficção por excelência. A fotografia faz essa produção como uma máquina industrial, por isso é a máquina de fazer ficção, 

é também a máquina de propor realidades, de propor invenções de um mundo. Uma máquina que não dá a realidade, mas a sublima. Quando aquele que vê 

uma fotografia toma consciência disso, ele “não pode deixar de ques�onar a fotografia, a pretensa realidade e a relação que ele mesmo tem com ela. Assim, 

a ficção é situada” (SOULAGES, 2009, p. 154). Esta é também uma lógica a parir de Flusser e sua filosofia sobre a caixa preta, pois as imagens fotográficas não 

seriam “o mundo”, mas “determinados conceitos rela�vos ao mundo, a despeito da automa�cidade da impressão do mundo sobre a super�cie da imagem” 

(FLUSSER, 2011, p. 30). 

 Criar ficções é também um ato de intenção, e o aparelho fotográfico funcionaria em função da intenção do fotógrafo (FLUSSER, 2011). É desta 

maneira que olhar uma fotografia é o dever de reconhecer que ela está ao lado da ficção: “toda recepção de uma foto é ficcionalizante” (SOULAGES, 2009, p. 

155). A recepção das fotografias seria ponto importante no modo como construo a exibição de minhas imagens e que me induziria a renúncia do foto-livro: 

ao reunir o livro de Erwi� com minhas imagens e meus textos no mesmo espaço, aludo às ficções em uma reação em cadeia – a ficção de Erwi� sobre Nova 

Iorque e o mundo, que propôs a minha sobre Nova Iorque, a viagem e a nostalgia, e que farão propostas para os novos espectadores. “A ficção não está só do 

lado da produção, mas também do lado da recepção” (SOULAGES, 2009, p. 155).

 Afiadíssima tesoura é a máquina de fazer ficções: recorta a realidade, talvez, como nenhuma outra faca de múl�plas lâminas. É preciso aceitar as 

ficções, para melhor aprender a realidade sem apreendê-la (não é isso, Bavcar?). Ins�ga-me imaginar que o avanço teórico que permi�u pensar a fotografia 

amistosa à ficção, em contraste de sua imbricação com a realidade e a verdade posi�vista, se compare com a invenção da perspec�va na pintura, no 

Renascimento. Obviamente, caberiam páginas de discussão sobre esta belíssima discussão. É uma reflexão pessoal, ainda imprópria teoricamente. Mas, a 

ficção fotográfica e a perspec�va na pintura seriam modos de se posicionar, de ver e de exis�r, representando mudanças paradigmá�cas importantes dentro 

dos seus campos.

 O que me interessa de fato é esta consequência de valores fotográficos que não se anulam. É tudo documento, é tudo ficção. Conceitos que por ora 

pareceram polos distantes de um mesmo universo, agora estariam concentrados numa abordagem para que possamos pensar a fotografia e suas relações 

no campo da arte.
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3.9. Dois pontos de par�da: Mateus 20 anos depois

 Fotografias e palavras; imagens e textos; visual e verbal. 

 Um trabalho de Martha Rosler me parece bastante específico nessa tenta�va de abordar dois sistemas para repensar a ideia de documento, fazendo 

com que palavras e fotografias se completem, contribuindo para o sen�do daquilo que vemos nas imagens. Refiro-me ao The Bowery in two inadequate 

descrip�ve systems, apresentado em 1975, após duas sessões fotográficas realizadas em dezembro de 1974 e janeiro de 1975. O trabalho consiste em 21 

fotografias em preto-e-branco e 24 componentes textuais. Imagem e texto compar�lham a mesma moldura e fundo preto, com exceção dos três primeiro 

textos, que não par�lham espaço com as fotografias.

 A região conhecida como The Bowery faz parte do sul de Manha�an e tal espaço que servira, do século 19 ao século 20, para abrigar bêbados, 

embriagados, andarilhos, sem-tetos, errantes, marinheiros, posteriormente, hippies passara pelo conhecido processo de gentrificação, alterando o estatuto 

do lugar, afastando sua an�ga população e atraindo o capital, os lo�s luxuosos, os bares, as galerias e a sensação de bem-estar. As fotografias de Rosler são de 

fachadas, vitrines de lojas e espaços que outrora abrigaram de alguma forma as pessoas que por lá passaram e que hoje já não seriam bem quistas. São 

fotografias que buscam um viés de decadência urbana. E seja por esse tema, seja pela frontalidade assumida como posição de câmera, as fotografias de 

Rosler podem lembrar as de Walker Evans - situando o trabalho da ar�sta entre o documentário social e a arte conceitual (ROUILLÉ, 2009) – e, 

consequentemente, as de Atget; reestruturando a ideia de um instante con�nuo conectaria o trabalho de Rosler ao imaginário da Grande Depressão. As 

cidades têm suas próprias topografias de imaginário, e Nova Iorque, como Paris, foram fotografadas como uma série de bairros dis�ntos ao longo de suas 

histórias (EDWARDS, 2012).

 As fotografias apresentam cenários vazios e abandonados e as palavras fazem referência aos adje�vos e substan�vos u�lizados para designar as 

pessoas que lá estavam e o ambiente da época, como por exemplo plastered, stuccoed, inebriated, comatose, entre outros termos que prefiro manter sem 

tradução³³. Texto e imagem seriam dois sistemas de descrição, porém inadequados na tenta�va de medir a experiência, lembrando que as estruturas sociais 

são opacas à representação (ROUILLÉ, 2009).

 The Bowery é um dos grandes trabalhos dos anos 1970 que con�nua sendo exposto em galerias, cuja força está também em ser uma crí�ca ao 

modernismo e ao documentário, sem nunca tê-lo abandonado, mas apresentando uma nova sensibilidade alegórica, visando novas possibilidades de 

extensão e reinvenção (EDWARDS, 2015). A construção, a par�r de assuntos relacionados ao documentário, estaria reduzida a pequenos traços, em 

TheBowery. Diminuindo-se aos seus mais básicos protocolos, o documentário emergiria como algo de significado vazio, ao invés de um lugar de  

 

³³ Em 1978 a banda Ramones lançara a música Bad Brain. A letra faz referência à região: “now I´m on the Bowery, I can´t remember my name”. 
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[68] Martha Rosler, The Bowery in two 
inadequate descrip�ve systems, 1975

plenitude (EDWARDS, 2015). A esta par�cularidade poé�ca desta obra de Rosler, em que o que vemos e lemos sugeririam mais do que determinariam, 

encontro uma mo�vação para empreender texto e imagem na construção de Em Busca de Ellio� Erwi�, além de ser um trabalho que se inscreveria nas 

questões do olhar e do imaginário, ainda mais tratando-se de Nova Iorque. Os textos de ambos os trabalhos indicariam uma ausência que haveria nas 

fotografias relacionadas e ajudariam a preencher as imagens revelando intenções de quem as fez, como da busca por determinado olhar. Se meu texto 

remete a ideia do fantasma depressivo, ou seja, uma maneira de incluir uma ausência pessoal na ação do fotografar, Rosler parece u�lizar suas palavras para 

outro �po de fantasmagórico, de viés social e polí�co, também depressivo, mas que revela não a ausência sua, mas a de uma população já excluída. 

 Mariza Barbosa de Oliveira discute a fotografia como documento de ações ar�s�cas realizadas no espaço urbano, refle�ndo sobre o contexto 

exposi�vo destas imagens. A ar�sta pesquisadora retoma ideias já abordadas aqui sobre os desdobramentos do documento em uma situação ar�s�ca, que 

gerariam outras narra�vas, dis�ntas daquela que teria ocorrido a priori (OLIVEIRA, 2015). Conforme Oliveira, “poderíamos alegar então que estes 

documentos fotográficos podem querer produzir outras situações, dis�ntas daquelas que a geraram, criar ficções a par�r das referências ligadas ao 

contexto” (OLIVEIRA, 2015, p. 144). E a ficção elaborada com as fotografias e outros documentos do processo provocaria outra realidade possível, 

levantando questões para além daquelas encontradas no ambiente onde fora originada. Podendo nos fazer supor que a pretensão destas imagens não seria 

garan�r narrações lineares e verídicas, mas pensar como desdobramento visando novas possibilidades (OLIVEIRA, 2015). Este empreendimento ganharia 
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força no espaço exposi�vo.

Ao organizar estas imagens de registro, sistema�zando-as no espaço exposi�vo,elas podem ganhar autonomia para configurar outras 
organizações, revelando aspectos que são próprios daqueles contextos, mas que se tornam amplos diante deste novo espaço que passam 
a compor configurações fic�cias. A realidade, o contexto que as mo�vou sai do seu estado par�cular, específico, para produzir enunciados 

cole�vos em relação à cidade, é como se estas imagens figurassem espaços subentendidos da cidade. (OLIVEIRA, 2015, p. 145-146).

 Oliveira faz referência a sua poé�ca para refle�r os desdobramentos do documento em uma expansão fic�cia dentro da galeria. A ar�sta u�liza-se da 

fotografia e do desenho para, dentro do espaço exposi�vo, explorar e ir além daquilo que as imagens e os processos por ora determinavam.

 Em busca de Ellio� Erwi� começara despretensiosamente numa viagem, mas fizera parte de uma tenta�va natural de dominar o espaço urbano, 

principalmente aquele que, por ser desconhecido e efêmero, tentamos agarrar e aproveitar cada segundo. Esta vontade, que alinhava a prá�ca fotográfica a 

uma obs�nação angus�ante de um olhar que tentava alocar-se na geografia e na história, tornou-se uma pesquisa sobre os conceitos que reúnem a prá�ca, a 

teoria e a exposição. As fotografias e o texto que contemplam o trabalho são frutos de documentos e passaram também a ser simultaneamente como 

registro de uma prá�ca, como narração de uma prá�ca e como resultado de uma prá�ca.

[69] Mariza Barbosa de Oliveira, Modos nada prá�cos de ver e de curar o mundo, 2015. Fotografia: Priscila Rampin
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 A galeria e ateliê Jabu�pê, espaço que completou dez anos em 2017, no centro 

de Porto Alegre, e é ar�s�camente administrada por Antônio Augusto Bueno, aceitou 

receber esta que seria a primeira exibição completa de Em busca de Ellio� Erwi�, com 

26 fotografias em tamanhos de uma folha A2 e outras quatro cuja proporção é de 80 x 

53 cm tomando conta do espaço, incluindo também o livro de Ellio� Erwi�, uma única 

fotografia colorida de 10 x 15 cm e o texto emoldurado no porta-retratos. O Jabu�pê 

não possui dimensão muito grande, o que reduziu os espaços e tempos entre as 

fotografias, resultando num claustrofóbico mergulho por uma Nova Iorque preto-

embranquecida. A exposição contou com as fotografias presas à parede com imãs - 

peças que descobri serem possíveis de serem compradas somente em Novo Hamburgo 

– com a exceção da fotografia do palhaço suspensa com fios de nylon, no centro do 

espaço exposi�vo, com seu dedo apontado para onde eu coloquei Ellio� Erwi�´s New 

York juntamente com o texto e a fotografia colorida. A narra�va fotográfica se baseava 

na ideia de “um dia em Nova Iorque”, começando por fotografias diurnas, e os passos 

dos espectadores acompanhavam o relógio indo em direção à noite.

 Como uma pequena ilha onde três elementos potencializavam as fotos, 

concentrei o texto para Mateus, junto com o livro de Erwi� e a fotografia colorida. 

Pretendia que ali fosse fonte de uma energia que modificasse o olhar do espectador ao 

retornar para as minhas fotos. É interessante ouvir novas leituras que o público propõe 

sobre as fotografias de Erwi�, livro que eu já folheei incontáveis vezes, acreditando tê-

lo por inteiro em mim. Mas há sempre algo mais a ver, a ser dito e apreendido. O texto 

para Mateus segue a lógica da narra�va da viagem, mas com palavras e entonações 

diferentes daquele apresentado junto com o foto-livro Mateus, vou te contar uma 

história.... Se o primeiro era dividido em capítulos, este apresenta blocos de frases que 

não começam com letra maiúscula, nem terminam com ponto final. Pois acredito ser 

assim – a desordem – a maneira como contamos uma história que vem da nossa cabeça 

e da memória. O texto era como o da página seguinte:

[70] Impressões finais do trabalho, em canvas, no tamanho A2 e 80 x 53 cm, 
arquivo pessoal

[71] Impressões de teste, arquivo pessoal
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 Esta curta exposição, que durou três dias, me trouxe um presente gra�ficante que eu 

não esperava receber. Além de torná-la em mais um evento para que com as palavras eu 

pudesse dar forma para a viagem, para os acasos, para os desejos e para a nostalgia do 

trabalho, a exposição foi também o primeiro encontro entre meu principal interlocutor e a 

obra: sem avisar, Mateus apareceu para conhecer o trabalho, sem saber que con�nha uma 

mensagem para si. Que Mateus existe em materialidade eu sei, obviamente. Mas é claro 

para mim que este Mateus que me refiro no texto é alguém para além daquele que passei 

bom tempo da minha infância aprendendo a fotografar e filmar nas câmeras caseiras que 

nossos pais �nham – é um Mateus que representa a energia e o desejo de um tempo a ser 

reencontrado. Aquele Mateus lendo o que eu escrevera já era muito distante daquele que 

eu �nha em mente e coração. Sem mudar o carinho e o respeito que mantemos um pelo o 

outro, não pude deixar de concordar que o relógio andou e hoje pouco nos assemelhamos 

em gostos, posicionamentos, profissões e afetos. Torna-se uma mensagem melancólica. O 

tempo passa e nós mudamos, as cidades mudam, mas, diante do desejo de reencontrarmo-

nos no tempo e no espaço, podemos capturar, através das palavras e da fotografia, um 

pouco das essências ancestrais.

 [72,73,74] Exposição Em busca de Ellio� Erwi� realizada no Jabu�pê, 
novembro de 2017.
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[75] Aquele Mateus [de cinza] lendo o que eu escrevera já 
era muito distante daquele que eu �nha em mente e 

coração, exposição Em busca de Ellio� Erwi� realizada no 
Jabu�pê, novembro de 2017..

[76] exposição Em busca de Ellio� Erwi�, 
realizada no Jabu�pê, novembro de 2017.
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Conclusão: A viagem nunca acaba

Não é verdade. A viagem não acaba nunca.
Só os viajantes acabam. 

E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narra�va. 

José Saramago, Viagem a Portugal.

 Par�ndo de Paris, após o rendez-vous com François Soulages, fui para Gênova, cidade portuária no noroeste da Itália. Não havia planejado estar lá, 

pois queria ir direto para Bolonha, cidade italiana ferroviária e centralizada. Mas por falta de onde ficar e o preço caro das passagens para outras cidades, 

Gênova acabou se tornando o des�no do acaso. Tendo trocado, mesmo que acidentalmente, o epicentro das linhas de trem que ligam o país pelo mar 

mediterrâneo, acabei conhecendo Maria Laura, argen�na tocadora de sanfona, que me disse, entre uma garrafa de vinho, “perto d´água tudo fica bem”.

 Conhecemos-nos no saguão de um hostel um tanto bagunçado. Na entrada, havia, em inglês e em italiano, um trecho do livro Viagem a Portugal de 

José Saramgo. Casualmente é o mesmo trecho que serve como epígrafe no início desta dissertação. Contei isto para Maria Laura que achou bastante curioso. 

Mas, mais curioso talvez seja que naquela pequena cidade eu encontrara três exposições acontecendo simultaneamente, postas lado a lado. Uma era do 

ar�sta italiano Modigliani; as outras duas, do fotógrafo Henri Car�er-Bresson e de Ellio� Erwi�. De novo em uma viagem, estávamos nos reencontrando, 

novamente por certa onda do acaso. Porém era outro Ellio� Erwi�. As fotografias ali apresentadas eram coloridas, propagandís�cas e editorais, pois, 

conforme podia se ler em uma parede da galeria, “I don´t pick color pictures for my personal exposure. Color is for work”³⁴. O preto-e-branco, marca de seu 

trabalho, recebia atenção apenas no final da exposição, talvez somente para nos lembrar de que era assim que Erwi� teria tornado-se mais popular. 

Permanecia, contudo, o senso de humor, inesgotável para o talento de Erwi�. 

 Havia outra parte da exposição dedicada a um Erwi� transfigurado em um alter ego bizarro: Andre S. Solidor. Personagem que assume diversas 

nacionalidades, ves�ndo-se de forma caricata em todas elas, como um toureiro espanhol, um padre italiano, um alemão de macacão verde e caneca de 

cerveja, um inglês de cachimbo e espingarda e um francês com uma baguete sob o braço. As fotografias de Solidor costumam ser igualmente bizarras, 

misturando mulheres nuas e um gorila em ação.

 Diante disso percebi que pouco sabia sobre Erwi�. E em minha dissertação, pouco falei sobre o fotógrafo que havia me tocado com suas fotografias. 

Dedicado a elucidar questões do meu processo, eu acabara deixando de lado esta figura icônica da tradição fotográfica. De certa maneira, isto fora 

intencional, pois não havia me dedicado a olhar para o sujeito Erwi� tentando compreender seus métodos, sua história e seu trabalho. Para mim, conhecer 

³⁴ “Eu não �ro fotografias coloridas para minhas exposições pessoais. Cor é para o trabalho” (Tradução do autor). A sentença con�nua, nela Erwi� diz que cores servem 
melhor para dar informação.
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Erwi� está relacionado às viagens e aos acasos. Inclusive, um panfleto de uma exposição sua me fora entregue pelo colega Marco, após sua viagem à Russia. 

Em russo, por sinal, Ellio� Erwi� complica não só na fala, mas também na escrita: Эллиотт Эрвитт.

 Buscar Ellio� Erwi� de uma forma racional, lúcida e higiênica através de computadores e livros é como quebrar o fei�ço do encanto. Gosto de manter 

o que aprendi sobre ele com estes encontros casuais, a espera dos próximos. Então tudo que eu sei é que Erwi� nascera em Paris, em 1928, filho de 

imigrantes russos. Porém, passara sua infância em Milão e se mudara para Nova Iorque ainda criança, onde conhecera, em 1948, Edward Steichen, Robert 

Capa e Roy Stryker que teriam se tornado mentores do jovem fotógrafo Erwi�. Antes de se tornar membro da revista Magnum em 1953, da qual viria presidir 

quinze anos depois, Erwi� teria servido ao serviço militar estadunidense, quando, apesar das tarefas ardilosas, teria aprimorado sua carreira como fotógrafo. 

Para além disso, o que conheço sobre o fotógrafo é o que fora me apresentado em imagens. Assim permanece um mito, uma ideia e um encanto velado pelo 

autor. Para fazer uma metáfora com a fotografia: Ellio� Erwi� é para mim uma imagem latente, que se revela aos poucos e em momentos fortuitos.

 Maria Laura e eu saímos da exposição colorida de Erwi� e fomos jantar. Sem sabermos com que língua nos comunicar, acabou sobrando uma rolha de 

mais um vinho que havíamos tomado juntos. Esta rolha eu guardei para mim e trouxe como recordação, juntamente com uma garrafa vazia de cerveja, uma 

embalagem de comprimidos para dor de cabeça, um cadeado par�do ao meio, um elefan�nho de pedra, um tubo de manteiga de cacau, um pouco de chuva, 

uma pedra da beira do mar e outras coisas que chamo de souvenires. Assim nomeio, porque foram objetos colhidos e acolhidos com afeto e que contém uma 

[77] “De novo em uma viagem, estávamos nos reencontrando”, Gênova, 2017, 
arquivo pessoal
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massa de memória e história. Trouxe para casa não para guardá-los, mas sim os fotografar. 

 São objetos que passam muitas vezes despercebidos, indo para o lixo comumente. Não que o lixo não seja o des�no final – ou o ralo da pia para o caso 

da água da chuva colhida na cidade de Bolonha. Mas antes de me desfazer das minhas lembranças, enquanto objetos materiais, eu os transformara em 

fotografias. É uma maneira de fotografar minha viagem, fotografar a Itália, fotografar aquilo que eu não quero esquecer (ou o que eu quero poder lembrar), 

mas da minha casa, longe de Maria Laura, do Tevere e de Soulages, também.

 

 Este é um trabalho em desenvolvimento, que serve como um processo para além de Em busca de Ellio� Erwi�, como uma consequência de um 

ar�sta fotógrafo que pensa a viagem e a relação entre documento e ficção em sua produção. Edgar Morin havia dito que “talvez ainda tenha sido a 

necessidade do culto familiar que tenha encontrado na fotografia a representação exata daquilo que os amuletos e objetos realizavam de modo simbólico 

imperfeito: a presença da ausência” (MORIN, 2014, pg. 35). Cidades:souvenires, como chamo este trabalho, seria o encontro da fotografia e dos objetos no 

mesmo plano na tenta�va de presenciar o ausente, ou rememorar a viagem, os encontros e as histórias. 

[78] Cidades:souvenires, 2017 
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[78] Cidades:souvenires, 2017 

 A maneira como fotografo os souvenires foi induzida por trabalhos que conheci de Jean-Luc Moulène (1955 - ) e Christopher Williams (1956 - ), 

ar�stas que, através de objetos de produção em massa, posicionam a fotografia num estatuto de documentação e reinterpretação daqueles objetos. 

Moulène, em Objets de grève, seleciona e fotografa mercadorias produzidas por funcionários de fábricas durante conflitos sociais, a par�r de 1980. 

Dominique Baqué consideraria Moulène como um fotógrafo que paradoxalmente não se definiria como fotógrafo de cidade, contudo faria dos conflitos 

urbanos um campo de experimentação radical (BAQUÉ, 2004), isto porque suas fotografias, como aquelas exibidas em Objets de grève, apresentariam 

maços de cigarro, itens de roupas, �ckets de trem, relógios de pulso que emanam a produção industrial em larga escala. No entanto, estes produtos 

obedeceriam a uma recorrente tá�ca usada por trabalhadores em épocas de crise: re�ram os textos originais em troca de slogans de resistência, como 

“dégusta�on/vente interdite/20 cigare�es fabriques par les travailleurs en lu�e” (BERREBI, 2014). Moulène é responsável por re�rar os objetos de 

circulação, fotografando-os como forma de único traço remanescente. É a fotografia, não os objetos que circulam.

 Aquilo que Williams fotografa não segue a lógica da reivindicação do trabalhadores, mas também opera com objetos do co�diano e de produção em

³⁵ “Degustação/venda proibida/20 cigarros fabricados por trabalhadores em greve” (Tradução do autor). 
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massa, como apresentado em For example: Dix-huit leçons sur la societé industrielle (2005-2006). São 

fotografias que clamam a interdependência que existe entre estes produtos de alta produção e circulação a 

par�r de imagens plas�camente impecáveis. A fotografia não só ilustraria os objetos, como os tornaria 

comercialmente desejados (BERREBI, 2014). Moulène e Williams apresentam trabalhos que novamente nos 

fazem refle�r sobre o estatuto do documento. Berrebi (2014) acredita que Williams destruiria o documento 

como um vetor estável de significados, convidando o espectador para novas possibilidades de uma 

compreensão mais instável e de múl�plas realidades.

 Em Cidades:souvenires não são selecionados objetos industriais, como pelo contrário, podem ter 

vindo inclusive da natureza - como o caso da chuva e de uma pedra litorânea. Mas acredito que poderia haver 

uma rima com a poé�ca de Moulène e Williams no que se refere a este deslocamento do objeto material para 

objeto fotografado (inclusive, fotografado fora do seu ambiente de circulação, com um cenário que faz alusão 

inclusive à publicidade). Há um convite a olhar novamente para o objeto, de uma nova perspec�va. As 

fotografias estão impressas em tamanho 10x15cm, em papel fotográfico, como aquelas “normais” que tanto 

nos habituamos a pôr nos álbuns de família – álbum que seria suporte para estas fotografias, dando a elas a 

atmosfera do familiar, da recordação e do afeto. Se image�camente Moulène e Williams me tocaram pela 

fotografia, textualmente um escritor me impactaria. O já tão citado Ítalo Calvino e seu Cidades Invisíveis, que 

foi referência já em Em busca de Ellio� Erwi�, trazem o fervor dos encontros com as cidades, o narrar e as 

singularidades dos espaços. Se em Cidades Invisíveis os nomes das cidades são sempre femininos e fic�cios, 

em Cidades:souvenires as cidades ganhariam nome de pessoas que igualmente teriam marcado algum 

momento. O trabalho tenderia a concentrar questões de objetos, nomes e cidades como espaços de 

memória, novamente induzidos pelo casamento entre texto e fotografia (e viagem).

 A maneira singular e subje�va como Calvino descreve as cidades e principalmente a maneira 

excitante como posiciona o personagem Marco Polo tal qual um aventureiro que viaja e narra suas histórias, 

contrasta em muito com aquilo que entendemos de viagem hoje em dia. Estas questões, apontadas no 

primeiro capítulo, eu tentei registrar em vídeo durante minha estadia em Roma. São lugares como a Fontana 

di Trevi, o Coliseu, a Piazza de Spagna, a Basílica de São Pedro entre outros, em que o turista convive com a 

companhia de outros turistas a fim de fazer o seu registro, driblando e aparecendo em fotografias e vídeos 

alheios. Este esboço de trabalho que venho desenvolvendo recebeu o �tulo de Roma Invisibili, para fazer

       

 [79] Jean-Luc Moulène, Souvenir 1er conflit, 1999-

2000, 36x46 cm.

[80] Christopher Williams, série For example: Dix-

huit leçons sur la societé industrielle, 2005-2006
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referência à cidade e ao �tulo do livro de Calvino. O meu recorte, desta vez, se dá aos 

moldes de Mar�n Parr, como em Tu�a Roma (2005), visando não os monumentos, mas sim 

o turista enquanto hábito. A mise-en-scène é fantás�ca: os viajantes se posicionam em 

frente a minha câmera quase que como dirigidos por um excelente diretor de cena que 

distribui os atores no quadro visando a melhor forma e ritmo. Isto acontece porque é uma 

a�vidade ad infinitum, sempre haverá alguém para parar em sua frente para �rar uma 

fotografia. 

 Calvino ainda está aqui. Junto aos vídeos estaria a narração de partes selecionadas 

de Cidades invisíveis, misturando as imagens, que reforçam a repe�ção e a indução do gesto 

turís�co, com a ideia de viajante proposta por Calvino, aquele que prefere desbravar a 

cidade de uma forma lírica e sensível. São frases selecionadas que induzem a reflexão sobre 

como olhar uma cidade, criando, às vezes, contradições, ou provocações, como quando diz 

que “a cidade é redundante: repete-se para fixar alguma imagem na mente” (CALVINO, 

1990, p. 23), em contraste com “de uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e 

sete maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas” (CALVINO, 1990, p.44).  [81,82,83] Roma Invisibili, 2017
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 São dois trabalhos que mantém minha linha de pesquisa e afeto em relação à imagem e às viagens. Estão em processo e aqui estão apresentados 

como uma forma de conclusão do Em busca de Ellio� Erwi�, trabalho que com muito afinco tentei reunir prá�cas e teorias para desenvolver esta 

dissertação. 

 Em uma banca de conclusão de um colega, ouvi do professor Flávio Gonçalves que uma obra nunca é um início, é sempre o meio. Mesmo sendo 

aquilo que apresentamos o início de uma série, ou a representação de nossa entrada no campo da arte, todo o trabalho reúne sen�mentos, sensações, 

referências que nos formam e vieram antes dele. Assim sendo, ele também nunca será um fim. Assemelhando-se à viagem, esta também nunca acaba. 

 Na verdade, acaba. Pois uma viagem só pode ser chamada assim se �ver fim. Não é o par�r que a configura, mas a necessidade de voltar. Entretanto o 

fim é provisório; é necessário sempre recomeçar.

  O viajante volta já.
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