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A série Pretexto é uma ação da Tenda de Livros. Ela
nasce da vontade de pôr em página pequenos textos
de arte, realizados por artistas e pesquisadores.
Pretexto se nutre dos campos de tensão da
escrita e do seu diálogo com a arte. Acreditamos,
assim como Vilém Flusser, que o pressuposto do
ato de escrever não advém apenas das ações de
ordenar, montar e manejar pensamentos, mas da
ação de dirigir-se ao outro. “Escrever não é apenas
um gesto reflexivo, que se volta para o interior,
é um gesto (político)
expressivo, que se volta

1 FLUSSER, Vilém. A escrita: há futuro para a escrita? Tradução de
Murilo Jardelino da Costa. São Paulo: Annablume, 2010, p. 26.

ao exterior.”1
Pretexto é uma escusa, um subterfúgio, uma
alegação para o nosso encontro.
Sejam bem-vindes.
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PRETEXTO
EDIÇÃO: PUBLICAÇÕES FOTOGRÁFICAS

A fotografia, vinculada às artes gráficas, medeia
a relação entre as pessoas e as formas como elas
estabelecem o seu cotidiano, tanto público quanto
privado. Na história das artes gráficas, a fotografia não é
apenas uma produtora de imagem. Ela também tem sido
uma metatecnologia que facilita a reprodução (Drucker e
McVarish, 2013, p. 135).
Parte considerável das publicações produzidas hoje
em dia é fotográfica,
todavia aqui se preferiu
não utilizar a palavra
fotolivro1, pois o que
interessa é olhar
para as publicações
fotográficas em um
contexto: o da produção
das publicações
independentes2.
A horizontalidade
dos atos de produzir,
editar e circular está
entre as principais
potências de uma
publicação independente.
A divisão do trabalho
na construção de um
impresso beira a quase
ausência, pois quem
realiza, edita, imprime e
faz circular a publicação
é praticamente uma

1 A atuação em publicações é diversificada e, muitas vezes,
contraditória e enriquecedora. Basta ver as denominações que
um mesmo “livro” abriga: para uns, ele pode ser um livro de
fotografia; para outros, um fotolivro; há ainda os que preferem
chamar de publicação de artista, e, em alguns momentos, ele
pode ser fotozine. Estes nomes vêm de contextos e práticas de
artistas, designers e editores. Escolher um nome e não outro é
um posicionamento que também advém do lugar onde radica o
discurso de cada um. Essas nomenclaturas todas são sinais do
quanto falar das publicações é falar também de seus protagonistas,
suas práticas editoriais e dos seus espaços de circulação.

2 A história das publicações independentes no Brasil e na
América Latina relaciona-se com iniciativas coletivas de
movimentos literários e artísticos. As revistas brasileiras,
como a Revista de Antropofagia, Klaxon e Homem do Povo,
foram criadas pelos modernistas e tinham como iniciativa
ser um produto literário que se encontrava com outras artes.
A Klaxon, por exemplo, foi publicada de 15 de maio de 1922
a janeiro de 1923. Em Cuba, a Revista de Avance, também
de poesia, reunia o que de mais experimental era produzido
na ilha, como Regino Pedroso. Também com preocupações
sociais e políticas existiram: a revista Martín Fierro, da
Argentina, e Horizonte, do México. Esta última era vinculada
ao movimento estridentista, de caráter interdisciplinar, que
contou com a participação de Tina Modotti e Edward Weston.
No Brasil, apesar das publicações de vanguarda vinculadas aos
movimentos literários, foi apenas nos anos 1950 que passaram
a existir iniciativas editoriais contínuas. E mais a seguir, depois
dos anos 1960/70, as publicações passaram a circular no
7
âmbito latino-americano.

única pessoa ou grupo de
pessoas. Não há papéis
divididos como em uma
cadeia de produção
convencional3. Outra

a abertura dos países, e também com as iniciativas

3 A horizontalidade das ações não é uma invenção das práticas
atuais, ela foi utilizada pelos modernistas há cem anos, e também
pelos artistas dos anos de 1960. Os anos 1960 tiveram particular
importância, pois houve a exploração de formas alternativas de
produção e impressão tanto associadas à poesia, à prática da
escrita e ao diálogo entre as artes.

intercontinentais: os colóquios, depois os festivais e
por fim as feiras.
Os colóquios5 foram

5 Ver: Ferrer, 2016; Santos, 2013.

cruciais para ensejar discussões críticas (e acaloradas)

potência é a autonomia, que também move a dinâmica das

sobre a fotografia e também para estabelecer um lugar

publicações e faz com que sejam criados os espaços e as

muito específico para a produção local – o documental –,

formas de realizar o encontro entre os produtores-editores-

como decorrência da retomada democrática e também

artistas-pesquisadores sem um aval externo à produção.

da necessidade de mostrar-se tanto interna quanto

O contexto das publicações, que

internacionalmente.

não estão em uma rede de distribuição editorial

Na experiência dos colóquios nasceram realizações

ou de mercado de arte, é composto por processos de

editoriais muito fortes, dentre as quais a mais conhecida

circulação que transitam entre a exposição, o espaço

é a “Río de Luz”, coordenada por Pedro Meyer e Pablo

autônomo e a feira

Ortiz Monastério. O projeto concretizou vinte livros

de publicação 4.
Por exemplo, nas

4 Ver: Melim, 2011, pp. 261-264; Melim, 2013, pp. 177-183; Melim,
ago. 2006/jul. 2007.

latino-americanos e foi patrocinado pelo Fundo da
Cultura Econômica do México. Entre os livros está

feiras, os mecanismos de controle da circulação

Dulce Sudor Amargo de Miguel Rio Branco. Outro livro

saem das mãos de uma rede de ações meramente de

importante nascido nessa época foi Buena Memoria, de

“mercado” e entram em uma rede onde quem produz

Marcelo Brodsky, de 1997, sobre os desaparecidos do

é quem vende e quem compra pode vir a produzir. A

tempo da ditadura, que já teve quatro edições. Por meio

dinâmica e a fluidez das ações são interessantes.

de uma imagem de escola, Brodsky resgata histórias

Nos últimos anos há um franco crescimento das

de vida de seus antigos companheiros, mapeia quantos

feiras, elas se regionalizaram e já têm seus nichos

ficaram desaparecidos e fala da memória de seu irmão

próprios. O aumento desses espaços pode ser visto sob a

Fernando, morto pela ditadura argentina.

óptica do advento de possibilidades públicas, de criação,
troca e circulação. Nas feiras, a vocação pública dos
livros é latente: elas aproximam quem faz o trabalho e

O PRIMEIRO LIVRO DA SÉRIE PRETEXTO

quem o adquire. A curiosidade e o interesse aumentam.

SOBRE PUBLICAÇÕES FOTOGRÁFICAS TRAZ

Fala-se mais de livros. Coletivos e editoras são formados.

Nesta primeira Pretexto, o que se pretende é dar pistas
condutoras sobre o que podem vir a ser os usos e
caminhos das publicações fotográficas. As pistas vão

A EDIÇÃO FOTOGRÁFICA

desde o diálogo da fotografia com a pesquisa sobre

O universo das feiras abarca o do livro de fotografia, que

o livro de artista, com Paulo Silveira, passando pela

participa e contribui com as propostas independentes.

pioneira Feira de Livro de Foto de Autor da Argentina,

Porém, há um discurso próprio quase que paralelo: o dos

com sua idealizadora e curadora, Julieta Escardó, e

protagonistas da fotografia, que iniciaram processos regionais

pelos usos do livro na antropologia, com Fernando de

como os colóquios, depois o Fórum Latino-Americano de

Tacca, até trazer a obra de Miguel Rio Branco por meio

Fotografia, bem como uma rede regional recém-formada.

da pesquisa de Mariano Klautau. E no caminho, entre

Na América Latina, os livros de fotografia

meandros, os quatro textos se encontram com trabalhos

tomaram corpo com o fim das ditaduras militares e as
aberturas democráticas. A história deles coincide com

visuais inéditos que foram convocados a contar algo em
8

poucas páginas, com os artistas Denise Gadelha, José
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Diniz e Morelos León, juntamente com depoimentos
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A FACETA TRAVESTIDA DO LIVRO FOTOGRÁFICO:
LEGITIMIDADE E ARTIFÍCIO DE UMA DENOMINAÇÃO
PAULO SILVEIRA
Os apontamentos aqui
revisitados têm como
1

tema a atenção renovada
pelo livro fotográfico que
se tipifica como produto
do sistema artístico nas
duas primeiras décadas
dos anos 2000, como o
fora anteriormente entre
meados dos anos 1960 e
meados dos 1980. Porque

1 O presente ensaio, revisto e com pequenas alterações, foi
previamente apresentado no 24º Encontro da ANPAP, Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2015, em Santa
Maria, Rio Grande do Sul. O título foi mantido o mesmo, porém
acrescido de subtítulo. No início de 2016, o seu conteúdo foi
comentado em duas ocasiões formais: em janeiro na mesa-redonda
O livro, um lugar para a fotografia, no Sesc Consolação, São Paulo;
e em março em aula para alunos de artes plásticas na Université
Rennes 2, em Rennes, França (a versão francesa da primeira
versão do texto está disponibilizada naquela universidade). Antes
desses eventos, o tema foi apresentado em aulas de História
da Arte e para a série de mesas-redondas A fotografia e suas
reverberações com a pintura, a gravura e o desenho, no Instituto
de Artes da UFRGS, em 2014, na palestra “Fotografias: expor ou
publicar?”, sendo este um dos determinantes do compromisso
metodológico destes apontamentos.

o adjetivo “fotográfico”
define basicamente uma característica gráfica, a primazia
formal e funcional da imagem em meio-tom na página,
as considerações propostas não partem especificamente
da dúvida sobre expor ou publicar, que no passado
atormentou fotógrafos ingressantes no campo artístico com
um falso problema, mas de um produto cultural detentor
de qualidades estéticas com identidades específicas,
com raízes na viabilidade e possibilidades das modernas
técnicas de reprodução e definitivamente amadurecido
da experiência comunicacional e da criatividade da arte
contemporânea histórica. Como acepção de identidade
formal, livro fotográfico designa um livro (no sentido lato)
a partir de sua constituição pela imagem ou ilustração
fotográficas. Tem sido estudado sem uso pleno de
fontes históricas, teóricas e críticas metodologicamente
consolidadas ou consolidáveis, induzindo seus apreciadores
à incompreensão ou à compreensão apenas parcial dos
seus vínculos artísticos e estéticos.
O problema conceitual e sua circunstância econômica
no mercado simbólico merecem atenção. Dentre as
novas possibilidades de enquadramento classificatório
ou catalográfico de produtos artísticos para fins
comerciais (de coisas concretas ou abstratas), um
12

caso muito particular do que poderíamos chamar de

13

“reposicionamento” está explicitado na popularização

Produzido com os melhores materiais, o Fotolivro

do termo “fotolivro”, vocábulo reducionista dirigido

Premium possui abertura de 180° (panorâmica),

à publicação não periódica impressa que apresenta

revelação em papel fotográfico profissional e páginas

trabalho fotográfico de artista ou fotógrafo (em alguns

vincadas, ou seja, as suas imagens são contínuas e

casos as capacitações não se sobrepõem claramente)

sem cortes entre uma página e outra. Isto garante um

que geralmente tem parte ativa no projeto. Mesmo

produto diferenciado, que revelará toda a qualidade

que a venalidade por si só não implique juízos, o que

de suas fotos! Com um mínimo de 30 e máximo de

parece provável é que esta qualidade induz movimentos

60 páginas, você pode personalizá-los ao seu gosto.

de incremento ou aceleração de oferta e procura de

O Fotolivro Standart é a melhor opção para quem

designações que deixem claro ao consumidor da obra de

quer um bom álbum sem gastar tanto. Ele possui

arte o que ela, obra, é ou possa ser. Por decorrência da

impressão digital de alta qualidade e capa dura.

pressa em identificar o antes não percebido, corre-se o

Confira os padrões [...] e comece já a montar o seu!2

risco de travestir o preexistente como algo novo, aos olhos

2 Anúncio publicitário, http://www.photolivrebook.com.br/,
em “Nossos produtos”. Consultado em: 29 maio 2015.

dos consumidores recém-chegados ao mercado. Ou ainda
(o que não estaria isento de ser considerado também um

Para a arte (assim como para a fotografia, se

movimento mercadológico), travestir o convencional. É

entendida de forma autônoma como campo ou

suficiente lembrar que o espaço alternativo em arte está

disciplina), a designação só procede se houver uma

muito bem estruturado, publicitado e compreendido,

cegueira programática (denegação) ou pelo menos

sendo estudado academicamente sem sobressaltos. O

desconsideração (indiferença) para com a verdade

convívio do pesquisador com produtores e intermediários

do comércio de serviços fotográficos (os antigos

da circulação da imagem fotográfica oferece razões para

laboratórios de revelação), que aparenta ser o

acreditar que é possível que boa parte da afobação tenha

proprietário “real” do significado, pouco importando

algo de estratégia, talvez maliciosa, para indução ao

se efetivamente é dono ou usurpador do termo. Em

consumo. Em contrapartida bem mais preocupante, outro

contrapartida, quando miramos as livrarias, fotolivro

grupo de conclusões precipitadas pode ter causa no mais

acaba parecendo uma palavra que soa forçada,

trivial desconhecimento artístico, especialmente das artes

artificial, embora com utilização crescente, dada a sua

visuais em sua dimensão histórica.

aplicabilidade comercial (estamos acostumados a ver

Por outro lado, como definição que não se fixa

fotolivros medíocres enchendo os balaios de saldos).

como unívoca, o livro fotográfico que chamamos de

A reivindicação de propriedade de uso é um problema

fotolivro é antes de mais nada uma qualificação de uso

algo constrangedor para o artista fotógrafo, mas resulta

comercial para um produto com formato de livro ou

que o seu significado específico (para a arte) já possua

similar, produzido por uma loja ou laboratório fotográfico

pelo menos uma tentativa de explicação instrumental. O

para seu cliente. Trata-se de um “álbum de fotos”. Para

tesauro de termos artísticos da Fundação Getty detém-se

compreendermos a acepção (pelo menos no português

em explicar e sugerir atenção à sutileza dos significados,

um neologismo), é suficiente visitarmos o comércio ou

quando para trabalhos classificatórios.

sítios da internet. No passado guardávamos as fotos
de família, das férias, das comemorações em álbuns

fotolivros [photobooks]: [...] Um livro com ou sem

maiores ou menores. Para a sua identidade comercial,

texto, onde a informação essencial é transmitida

ser um fotolivro é algo inequívoco, doméstico, um

através de uma coleção de imagens fotográficas.

suvenir. Há não muito tempo um sítio de serviços
fotográficos anunciava o seu produto:

14

Pode ser de autoria de um ou mais artistas ou

15

3 A citação original omite o nome do coautor, Gerry Badger. A
tradução é livre, a partir de texto de dossiê de imprensa disponível
em http://www.photolivrefontainebleau.fr/Edition_2013.html,
consultado em: 29 maio 2015.

fotógrafos, ou organizado por um editor. Geralmente
as imagens em um fotolivro são destinadas a
serem vistas em contexto, como partes de um
todo maior. Na maioria das vezes usado para se
referir a obras reproduzidas mecanicamente e

A citação precedente sugere o caminho para a má

distribuídas comercialmente. Para álbuns formados

interpretação, ou má leitura, muitas vezes repetida.

por impressões fotográficas montadas, com ou

Se lemos de forma displicente, corremos o risco de

sem informações de identificação, use “álbuns de

entender que o livro de Martin Parr (1952) e Gerry Badger

fotografia” [photograph albums]. (Getty, 2015).

(1948), The Photobook: a History, apresentado como
em três volumes (2004, 2006 e 2014, embora o terceiro

O motivo de muitos chamarem o livro fotográfico

pareça apêndice ao projeto inicial), seria o pioneiro

como fotolivro talvez tenha origem na tradução

neste assunto (o que nossa experiência em pesquisa

literal do inglês photobook, somado aos interesses

demonstra ser um equívoco frequente). Sem dúvida

de mercado. O mesmo se daria no espanhol, com

não é isto que o texto afirma, mas sim a sua influência

fotolibro, comercialmente preferível a libro de fotos. Em

na criação de um mercado. Não há exagero nisso, a

francês dá-se prioridade culta (e talvez política) a livre

série de livros de Parr e Badger é estimada como obra

photographique, defendendo-se de sua redução livre

referencial. Os volumes tornaram-se um fenômeno quase

photo, bem mais comercial. Mas o uso de photolivre, mais

pop, quase best-sellers, livros de aceitação imediata,

tímido, vem sendo incrementado, como demonstrado

com rapidíssima penetração internacional, subsidiada

pela segunda e terceira edições do evento hoje chamado

por uma edição primorosa e um editor eficiente e ágil.

Photolivre: Journées du Livre de Photographie, em

Por seu conteúdo e abordagem é obra de consulta

2014 (com Jean-Christophe Béchet, fotógrafo, e outros

obrigatória em disciplinas dos ensinos técnico e superior,

convidados) e de 2015 (convidados ainda não informados

além de gozar do benefício de ser primariamente em

até a data deste texto), em Fontainebleau, França. O

inglês, língua hegemônica (também possui edições em

subtítulo das jornadas parece esclarecer o título ou, quem

francês, respectivamente de 2005, 2007 e 2014).

sabe, se proteger conceitualmente. A primeira edição das

Porém, o The Photobook de Parr e Badger não foi

jornadas, em 2013, se chamou Journées du Photolivre de

o primeiro trabalho sobre o tema. Longe disso, foi

Fontainebleau (com Pierre Bessard, editor, André Rouillé,

precedido por outras investigações desde o final dos

historiador da fotografia, e outros). Seu dossiê para a

anos 1970 (Silveira, 2004, p. 155). Outra publicação,

imprensa esclarecia:

The Photobook: from Talbot to Ruscha and Beyond,
organizado por Patrizia Di Bello, Colette Wilson e
Nestes últimos anos, numerosos salões têm

Shamoon Zamir, 2012, lembra, discretamente, que

apresentado a obra de fotógrafos, mas o livro de

houve precedentes. O texto introdutório reconhece que

fotografia, que continua sendo o melhor suporte

a história da fotografia não dava espaço de importância

para o trabalho de um fotógrafo, não suficientemente

central ao livro fotográfico.

defendido. Após a publicação em 2004 do primeiro
volume do trabalho do fotógrafo inglês Martin Parr

Os anos recentes, entretanto, têm testemunhado

[e Gerry Badger], Le livre de photographie[s], une

um crescente interesse no fotolivro, e este interesse

histoire, uma geração de colecionadores emergiu,

entre pesquisadores e colecionadores está muito

um mercado global é criado, as classificações são
estabelecidas 3.

difundido, o suficiente para justificar que se fale
16

em um momento intelectual e cultural emergente

17

que nos move para novos níveis de conhecimento

(diretor artístico do Hasselblad Center). Apesar de suas

integrado, para além dos estudos mais dispersos que

contribuições, em The Photobook o nome de Roth é

vieram antes. (Di Bello; Wilson; Zamir, 2012, p. 1)4

mencionado apenas no capítulo de David Evans, o ensaio
A Spectre is Leaving Europe (1990): Appropriation in a

4 Em citações diretas optou-se pela versão literal de photobook
para fotolivro, livre photographique para livro fotográfico e assim
por diante, respeitando o desconforto conceitual frequente na
escolha das designações em cada autor e seus idiomas.

Post-Communist Photobook, sobre livro em parceria5 do
poeta Heiner Müller (1929-95) com a fotógrafa Sibylle
Bergemann (1941-2010), ambos residentes na então

A introdução, assinada por Di Bello e Zamir, é

República Democrática Alemã, sob regime socialista.

extremamente atenta à circunstância presente e

Após comentários sobre a diferença entre um livro de

identifica produções textuais importantes em língua

fotografias e um fotolivro,

inglesa. Por outro lado, mostra-se comedida quanto aos

Evans reconhece como

precedentes em geral e cautelosa quanto a pesquisas

um importante guia

em outros idiomas. Afirma, por exemplo, que os dois

o trabalho de Roth e

volumes do livro de Parr e Badger seriam “o único

colaboradores, The Book

trabalho em inglês a tentar uma visão ampla através do

of 101 Books, que teria

tempo e dos espaços nacionais” (p. 3). Embora o mérito

“ajudado a lançar o entusiasmo corrente pelo fotolivro

pareça justo, o esforço por uma visão mais ampla está

como um objeto a ser analisado e colecionado” (p. 165).

presente em outros autores, frequentemente localizados

5 Parceria é uma expressão de cortesia. A hierarquia está
demonstrada graficamente na capa: o nome do autor, Müller,
está acima e com corpo duas vezes maior que o da fotógrafa,
Bergemann. Mas o conteúdo é equilibrado, “com imagens e
poemas recebendo o mesmo status”, conforme Evans (Di Bello,
Wilson e Zamir, 2012, p. 166).

The Book of 101 Books: Seminal Photographic Books

fora da tendência dominante do mercado editorial.

of the Twentieth Century, 2001, foi possivelmente o mais

E além disso, apenas o tempo e o espaço do campo

oportuno volume publicado sobre livros fotográficos.

fotográfico não são suficientes para definir os predicados

Talvez também tenha sido o mais importante, se o

de amplitude da visão conceitual de si mesmo.

considerarmos como uma espécie de modelo aos

Andrew Roth, negociante de livros e galerista, não

que o seguiram. A exposição da matéria, com texto e

é diretamente mencionado na introdução de Di Bello e

imagem em estrutura cronológica, segue em sintonia

Zamir, embora um de seus livros sim, por sua relação

com os projetos gráficos já consagrados para obras

com exposição homônima, vista no International Center

sobre livros de artista e de bibliofilia, agregando o rigor

of Photography, Nova York, 2005. Apesar da rapidíssima

construtivo dos catálogos dos grandes museus (como os

menção, The Open Book: a History of the Photographic

do Museu de Arte Moderna de Nova York, por exemplo).

Book from 1878 to the Present, 2004, organizado por Roth,

Organizado por Roth, contou com seis ensaístas gerais

é inapelavelmente uma publicação indispensável, entre

(Richard Benson, May Castleberry, Jeffrey Fraenkel,

as pioneiras (e melhores) sobre o tema. The Open Book é

Daido Moriyama, Shelley Rice e Neville Wakefield) e dois

conciso (apesar de suas mais de quatrocentas páginas),

resenhistas das obras apresentadas (Vince Aletti e David

com impressão de excelente qualidade, precedido por

Levi Strauss). Os 101 livros fotográficos apresentados em

ensaio de Ute Eskildsen (curadora do departamento de

ordem cronológica são norte-americanos e europeus,

fotografia do Museum Folkwang, Essen, Alemanha),

com dois japoneses. Sua maior qualidade é o repertório

apresentação de Simon Anderson (historiador de arte) e

de publicações escolhidas, que não ignora a primazia

uma conversa entre Roth e Philip Aarons (colecionador

estética e conceitual do livro de artista (obra cujo autor

de livros de artista). Após as descrições dos livros em

é um artista e que usa lógica e linguagens da arte).

exibição, segue-se Gerhard Steidl (editor) apresentando

Sua maior e mais retumbante falha é a subserviência

os bastidores da produção editorial de Storylines, de
Robert Frank (2004), e o posfácio de Hasse Persson

curatorial a circuitos hegemônicos, demonstrada
18

através da ausência de obras notáveis de outras
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procedências geográficas (por exemplo, não há livros

fotografia e da impressão, entre outros recursos. O livro

latino-americanos). Mesmo assim, o levantamento e suas

de artista, como publicação, esteve entre os primeiros

razões são soberbos.

meios a pronunciar-se em voz alta como estando entre

Outras informações sobre a questão lexical da origem

os principais espaços alternativos, para logo depois

da palavra fotolivro podem ser buscadas e aferidas se

tomar assento em uma posição privilegiada da produção

voltarmos ao tesauro da Getty. Suas fontes apontam

e da intelecção artísticas. Em “Photobookworks: the

como referência mais antiga de existência do termo

Critical Realist Tradition”, Sweetman demonstra ciência

photobook, pelo menos para os fins do tesauro, o manual

da fertilidade do terreno em que o livro fotográfico

de publicação elaborado pelo fotógrafo Bill Owens,

passaria a ser reconhecido (sobretudo na forma de livro-

Publish Your Photo Book: a Guide to Self-Publishing, de

obra) e reconhece as relações das partes com o todo

1979. Não se trata aqui de teoria ou história, mas de um

(principalmente ao identificar o efeito das séries).

guia técnico de autor com experiência no assunto. Owens
publicou seu trabalho fotográfico na forma de livros, três

A série [...] é um dispositivo expressivo. O fotógrafo

deles nos anos 1970, entre eles Suburbia, 1973, registro

[...] deve lidar com as dificuldades e possibilidades

de seus vizinhos, amigos e familiares, todos suburbanos

da comunicação visual, a articulação deliberada

da Califórnia (num trabalho que “é, obviamente, mais

das relações entre imagens, a atitude que informa

sutil, mais estranho e consideravelmente mais ambíguo

as fotografias com uma consistência e um ponto

do que até mesmo Owens reconheceu na época”,

de vista. Tudo isso a fim de alargar e aprofundar

segundo Vince Aletti, em Roth, 2001, p. 224, ou que prova

os canais de discurso emocional e experimental.

“se o comentário sociocultural é o objetivo, imagens

Livros-obra fotográficos [photobookworks] são uma

e texto geralmente trabalham melhor que imagens

função da inter-relação entre dois fatores: o poder

sozinhas”, segundo Parr e Badger, 2006, p. 24). Quanto

da fotografia única e o efeito dos arranjos seriais em

ao tema da “autopublicação”, o manual de Owens não

forma de livro. (Sweetman, 1985, p. 187).

ficaria sozinho. Outros, mais recentes e atualizados sobre
as tecnologias digitais de editoração e de edição de

O pequeno ensaio de Sweetman tem no título o

imagens, estão disponíveis para os interessados.

que pode ser historicamente a mais precisa designação

A segunda referência em antiguidade entre as

em inglês para os livros fotográficos que realmente

mencionadas pelo tesauro, e de relevância para

têm integração semântica e estética: photobookworks.

pesquisas abrangentes, é o artigo de Alex Sweetman

As características da veloz construção de vocábulos

(1946), “Photobookworks: the Critical Realist Tradition”,

no inglês permitem tal naturalidade. Poderíamos

reproduzido na coletânea Artists’ Books: a Critical

traduzir o termo, em português literal, como livros-obra

Anthology and Sourcebook, 1985, organizada por

fotográficos, o que descreveria com maior clareza do

Joan Lyons. Sweetman, professor na Universidade do

que se trata. É verdade que livro-obra (bookwork) é um

Colorado, nos anos 1980 ministrava fotografia e história

substantivo contável com uso muito eventual, quase

da arte na School of the Art Institute of Chicago, após

restrito às artes visuais, ao artesanato e áreas afins. A

seu mestrado no Visual Studies Workshop. Em Artists’

singularidade da ideia de um livro-obra fotográfico – ou

Books convergem, constituindo referência obrigatória,

seja, do que chamamos mais simplesmente de livros

as principais informações estabilizadas nos anos 1980

fotográficos ou fotolivros, no arco que abrange da

sobre uma categoria artística que foi, voluntariamente,

parcela assumidamente documental até a fração mais

uma das fundadoras da arte contemporânea e que
soube se nutrir das possibilidades instrumentais da

notável e “artística” – foi muito oportuna e reconhece
20

sua dimensão sensória, fisicalidade, diagramação,
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acabamento etc. E parece justo supor que photobook

foco na produção mais recente, usando parcialmente

assuma coloquialmente, mesmo que sem intenção,

trechos do seu texto já publicado na antologia organizada

a função reduzida de photobookwork, uma palavra

por Lyons (lá sem o histórico da origem do livro

composta muito longa, apesar de mais rica. Além disso,

fotográfico). Para os livros artísticos que tenham natureza

work age como um sufixo que serve mais para enfatizar

na imagem, usa a expressão artists’ bookworks (livros-

uma especificidade de book ou qualificar uma dimensão

obra de artistas ou simplesmente livros de artistas),

de coisa, eliminando a possibilidade de significados mais

ocasionalmente publicados por editores comerciais (como

genéricos. Dizer em português “livro-obra fotográfico”

Andy Warhol’s Index – book, Random House, 1967). Como

ou apenas “livro fotográfico”, e igualmente “fotolivro”,

em todos os autores já mencionados, os livros de Edward

dá no mesmo na maior parte das vezes. A opção por

Ruscha estão presentes. E antes de concluir seu trabalho

uma forma ou outra se daria pelo contexto de utilização,

arrolando obras como num breve catálogo de publicações,

cabendo ao leitor entender de que espécie de livro se

finaliza seu texto com comentários que respondem ao

fala, ou pelo interesse na construção de um arrazoado

título, apresentando “photobookworks” contemporâneos.

conceitual, de um conceito operacional, uma ideação
etc. Ou na construção de uma estratégia de marketing,

Os dois mais importantes fatores técnicos

de um argumento de defesa de projeto cultural, de uma

condicionando a produção de livros desde a

instrumentalização pedagógica etc.

década de 1970 são a ampla disponibilidade de

Outro trabalho de Sweetman pouco lembrado, e não

impressoras litográficas ofsete de baixo custo e

menos importante, foi a publicação, no ano seguinte ao

o desenvolvimento de máquinas copiadoras de

livro de Lyons, de Photographic Book to Photobookwork:

todos os tipos. O impacto destas duas tecnologias

140 Years of Photography in Publication, 1986, uma

é paralelo ao impacto libertador do equipamento

edição especial do CMP Bulletin, do California Museum

portátil de vídeo neste meio. Uma vez que estes

of Photography, na University of California, Riverside. O

desenvolvimentos técnicos tornaram-se disponíveis

título vai direto ao ponto e separa as conformações e a

a todos ao mesmo tempo, não é surpreendente

intencionalidade: photographic book e photobookwork,

que livros de artista e livros-obra fotográficos

ou livro fotográfico e livro-obra fotográfico. O texto

[photobookworks] tornaram-se, e continuam sendo,

é desenvolvido a partir de uma abordagem histórica,

uma importante categoria da produção artística no

buscando recuperar informações que na época tinham

nosso tempo. (Sweetman, 1986, p. 26).

uma divulgação insipiente. Afirmando que “a reprodução
fotomecânica [...] transformou o mundo”, reconhece

Ainda podemos retornar mais alguns anos para

que, mesmo assim, “enquanto a descoberta da

encontrar outra possibilidade das relações de origem

fotografia foi recebida com espanto beirando a histeria,

vocabular para fotolivro. Em 1979, Thomas Dugan (1938),

o desenvolvimento de processos fotomecânicos teve

fotógrafo, mestre em Photography and Photo History,

lugar quase sem aviso prévio” (Sweetman, 1986, p. 7).

publicou o livro Photography between Covers: Interviews

Lembra processos como os fotolitográficos (a fototipia, ou

with Photo-Bookmakers. Seus doze entrevistados

colotipia, entre eles, do apreço de Alphonse Louis Poitevin)

eram fotógrafos atuantes nos Estados Unidos, sendo

e a fotogravura (bem utilizada por Alfred Stieglitz), além de

um do Japão. De certo modo é um trabalho pioneiro,

veículos construídos com múltiplas técnicas de impressão,

já que aborda a fotografia a partir de produtores que

hoje considerados como originais (como a revista Camera

têm em comum a pulsão para um empreendimento

Work, 1903-1917, publicada por Stieglitz). Após atravessar
um amplo panorama, Sweetman finda seu ensaio com

comunicacional relevante, a edição. A produção
22

fotográfica em sua época é tão notável que Dugan
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expressa, na introdução,
o desejo de prosseguir
realizando novas
entrevistas 6, inclusive
repetindo algumas

Dugan, 1979, p. 65).

6 Os fotógrafos são Syl Labrot, Nathan Lyons, Ralph Gibson, Larry
Clark, Keith Smith, Joan Lyons, Eikoh Hosoe, Bea Nettles, Duane
Michals, George Tice, Robert Adams, Scott Hyde, A. D. Coleman,
David Godine e Sid Rapoport. Na apresentação o autor afirma que
pretendia entrevistar, para uma oportunidade futura, entre outros,
Robert Frank, John Szarkowski, Lee Friedlander, Ed Ruscha,
Robert Delford Brown, Michael Snow e Kishin Shinoyama.

7 Boneco ou boneca (o uso do feminino ou do masculino varia
entre as regiões do Brasil) é uma prova ou leiaute do livro em
preparação, quase sempre construída como uma maquete em
escala 1:1, ou seja, em tamanho real.

já feitas: “Estamos

Na primeira orelha da sobrecapa do livro de Dugan,

experimentando um dos mais prolíficos períodos da

é procedente a constatação de seu passado recente e

história do livro de imagem fotográfica” (Dugan, 1979,

curiosa a queixa de seu presente.

p. 2). Entre os entrevistados, aquele com menor número
de livros publicados até aquele momento é Larry Clark

A última década tem testemunhado uma incrível

(1943), autor de Tulsa, 1971. Também (ou ainda mais)

explosão de energia criativa no campo da arte

autobiográfico, Teen-Age Lusts é mencionado como

fotográfica. Numerosos artistas têm reconhecido

um manuscrito ainda não editado (o que aconteceria

as possibilidades excitantes da forma do livro e

em 1983, publicado com recursos próprios, com o título

uma nova linguagem visual está emergindo. […]

ajustado para Teenage Lust, com reedição ampliada

Infelizmente, a verdadeira relevância dessa revolução

em treze páginas em 1987). Com Clark e suas fotos de

criativa ainda precisa ser conhecida por historiadores

adolescentes, consumo de drogas e sexo escandalizando

e críticos de arte. (Dugan, 1979, sobrecapa).

alguns públicos, comprovamos as dificuldades com a
reprodução de certas imagens não esperadas. Sobre a

Não há dúvida de que a relevância do livro fotográfico

decisão de publicar Tulsa, esclarece:

tem recebido atenção de historiadores e críticos, além do
esforço teórico dos seus criadores. Os já mencionados

O que aconteceu é que eu tinha todas essas

livros organizados por Roth (The Book of 101 Books e The

fotografias e Ralph [Gibson] me disse: “Você tem

Open Book, 2004) e por Parr e Badger (os três volumes de

que fazer um boneco”. Eu não queria fazer. Ninguém

The Photobook: a History) foram ou são exemplos com

quer fazer o boneco7 de seu livro. Eles não percebem

distribuição internacional em livrarias especializadas,

que, quando você faz o boneco, todas as fotografias

grandes ou pequenas. Merecem atenção e reverência, já

mudam, é toda uma cena diferente. Eu digo isso

que realmente estão entre as maiores contribuições ao

às pessoas. Ele me obrigou, obrigou realmente,

campo fotográfico nas últimas décadas. Se existe algum

ele gritou para mim. Eu disse: “Eu estou indo para

pecado, é o da precipitação que leva à ignorância de

Tulsa, eu vou terminar isso, eu não preciso de porra

fontes de informação. Acreditando estar diante de uma

nenhuma de boneco, eu sei como são as minhas

novidade, muitos leitores desconhecem a preexistência

fotos”. Ele me forçou a fazer. Eu coloquei as fotos

de estudos profundos e continuados que estão na base

na parede, fiz estatísticas e coloquei-as em um livro;

das considerações de Parr e Badger, e até mesmo de

e isso mudou o mundo inteiro. Vi a relação das

Roth. Bastaria examinar as referências bibliográficas para

fotografias e sabia o que eu precisava, o que estava

constatar lembranças justas e lacunas indesculpáveis.

faltando. [...] Nada está configurado, tudo está

Sem dúvida, entre as omissões estão ensaios notáveis

acontecendo. Eu estava muito ciente, quando tudo

dirigidos às concepções da bibliofilia, à estética do

acontecia, de que eu quebraria minhas pernas para

projeto gráfico bibliomorfo, à dimensão comunicacional

estar lá. Eu sabia que tinham que ser incluídas no

das publicações de artistas e à instituição do livro

livro. Eu estava realmente as cozinhando, realmente
trabalhando duro. (Clark, entrevistado em 1978, para

de artista como categoria artística, muitos destes
24

assumidamente comprometidos com a historiografia
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da arte moderna e contemporânea. Toda pesquisa

Exemplo 2. Em Lucia Mindlin Loeb (1973), artista com

voltada aos fotolivros, e que dentre eles destaque

extrema facilidade de entrecruzar imagem fotográfica

seus exemplares e fotógrafos mais bem-sucedidos na

e página, uma parcela importante de seus trabalhos é

autonomia estética, foi precedida por uma produção

composta por livros-objetos, porque não são realmente

consistente de ensaios sobre livros de artista, quase

livros evidentes ou porque têm sua condição de simples

sempre comentando também os livros fotográficos

suporte gráfico apagada por valores escultóricos

(geralmente sem os chamar assim). Em termos

dominantes. Assim é, por exemplo, Maré, 2009, com

conceituais, muito pouco foi escrito sobre fotolivros que

tiragem quase artesanal de apenas cinco exemplares (4

não tenha sido escrito antes sobre livros de artista. E,

mil páginas em ofsete, com capa dura e costura manual),

o mais importante, foram as pesquisas sobre o livro de

formando um volume com corpo compacto e cúbico,

artista que apresentaram a dimensão fotográfica neles

configurado pela repetição de uma mesma fotografia em

presente explícita ou implicitamente.

preto e branco, uma onda do mar e sua espuma. Quando

Mesmo separando os fotolivros em grupos formais a

manipulamos as suas páginas, sobretudo em conjunto,

partir do grau de autonomia em relação ao documental

copiamos o movimento das ondas que quebram na

(o registro objetivo em uma extremidade do espectro

praia, imagem recorrente de nossas lembranças. Trata-

e o puramente poético em outra), ainda assim cairiam

se de um hiperlivro que se comporta mecanicamente,

na classificação batida, mas funcional, de livros

como escultura para exercício cinético, existindo sem

ordinários (comuns), livros-objetos e livros-obra. Basta

compromissos com a leitura8. Poderíamos chamá-lo de

experimentarmos uma troca nas palavras: fotolivro

fotolivro-objeto (pequeno assassinato número 2).

ordinário (comum), fotolivro-objeto, fotolivro-obra. Três

Exemplo 3. De Waltercio Caldas (1946), que não

exemplos próximos podem ser invocados, permitindo

é prioritariamente um fotógrafo, o Manual da ciência

um exercício de pequenas maldades propositivas,

popular, 1982 (com reedição ampliada em 2007, com

inferências artificiais e irônicas.

publicações autônomas em português e em inglês),

Exemplo 1. De Miguel Rio Branco (1946),

oferece o registro ilustrativo de experimentos artísticos

prioritariamente fotógrafo, Silent Book, 1998 (com

conceituais ou perceptivos, constituído de imagens e

reedição em 2012), tem formato quadrado pequeno,

legendas, como um catálogo irônico que enfatiza as

20 x 20 cm, colorido. Traz um encadeamento de

realidades gráfica e fotográfica como interface para

fotografias, com a presença dominante de corpos em

o convívio do público

cena, detalhes de corpos, suas marcas, ações, cenários

com a arte, em que

ou objetos associados, com colorido intenso dominante.

o entendimento da

As páginas não respiram: são recobertas de imagens.

proposta (a provável ou improvável explicação da

8 Ver vídeo com o livro Maré em vimeo.com/132354562 ou www.
youtube.com/user/luciamindlinloeb. Consulta em: 11 jun. 2016.

Descritivamente, é simples, é um livro comum. Não

artisticidade) se vincula à consulta da página impressa.

importam as dobras ou abas (que existem em muitos

A construção é diagramaticamente planejada como

livros comuns), não importa a primazia da fotografia

um manual, apropriando-se de técnicas e retórica

recobrindo integralmente a página (recurso também

pertinentes à editoração bibliográfica. Poderíamos

presente em livros comuns). No campo artístico, ser

chamá-lo de um fotolivro-obra (o pequeno assassinato9

formado apenas por fotos é tão natural para um livro de

número 3).

imagens quanto ser formado apenas por textos é natural

Outros exemplos com uso intenso e determinante

para um livro do campo literário. Silent Book é, podemos

da fotografia poderiam ser invocados, de conjuntos de

dizer, um fotolivro comum (classificação, essa, que é
nosso pequeno assassinato número 1).

figurinhas para colecionar a ensaios socioeconômicos.
26

Mas a prioridade destas considerações não é catalogar,
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mas sim constatar relações de poder informacional

O que demonstra que o livro em seu tempo foi

em benefício mútuo com o “relançamento” de produto

recebido precisamente por um certo setor cultural de

fotográfico no circuito simbólico, num fenômeno

vanguarda. [...] J-L.M.: Na sua época Les Américains

favorecido, talvez, pelo superempoderamento da imagem,

foi rejeitado nos Estados Unidos. Frank teve que ir a

pela necessidade em

França para que [Robert] Delpire o publicasse. E as

ampliar mercados e
pelo aumento gradual
do conhecimento dos
fenômenos artísticos
da segunda metade do

9 Devo relatar que quando o uso eufemístico do pequeno
assassinato foi apresentado na primeira versão deste texto, e da
fala que o acompanhou, não foi percebida minha remissão ao filme
Little Murders, 1971, de Alan Arkin, em que um fotógrafo elege
como sua regra de trabalho a fotografia recorrente de fezes de cães,
o que não é em nada estranho a procedimentos sistematizados em
rotinas, soluções consagradas nas artes visuais.

críticas [na América] foram terríveis. J.R.: Popular
não significa bem-sucedido, mas oposto às belasartes, à alta cultura [...]. A minha questão propunhase a indagar qual é o espaço do livro fotográfico
na cultura artística moderna e em que medida é

século XX. A dúvida entre expor ou publicar, um falso

um espaço relativamente novo e diferenciado que

dilema que aos olhos conservadores ameaçaria a própria

altera a oposição entre alta cultura e cultura popular.

natureza do objeto artístico, retornaria não mais como

(Balcells, Monterosso e Ribalta. In: MUSEU Nacional

problema, mas como um dos motores do sistema. As

D’Art de Catalunya, 2005, p. 148).

alternativas são complementares e proativas. Há que se
mostrar isso e, ao mesmo tempo, mostrar que isso está

A conversa dos três prossegue em torno dos

sendo mostrado. No diálogo “O papel do livro fotográfico”

problemas levantados. O que nos leva a questões

(original em espanhol, enfatizando o duplo significado de

adicionais de mérito e consumo. A quem a oportunidade

papel), para a exposição Editat, exposat: la fotografia del

mercadológica surgida favoreceria? Penso que a

llibre al museu, no Museu Nacional de Arte da Catalunha,

todos nós, pessoas e instituições. O incremento de

David Balcells (conservador-chefe do MNAC) e Jean-

exposições e feiras, melhor percebidas pouco após

Luc Monterosso (diretor da Maison Européenne de la

a chegada ao mercado dos livros de Roth e de Parr

Photographie, Paris) discutem a partir da pergunta inicial

e Badger, entre outros, mantém ativas as reflexões

de Jorge Ribalta (fotógrafo e crítico catalão): “Por que

sobre a arte e a fotografia. A chegada tardia do terceiro

montar uma exposição de livros de fotografia hoje?”.

volume de Parr e Badger confirma a regra, trazendo ou

Reconhecem que houve uma mudança de condição, com

enfatizando aspectos esquecidos nos dois primeiros,

os livros tornando-se itens de colecionador, o que antes

lançados dez e oito anos antes, sobretudo a busca

não acontecia, já que estariam mais próximos da cultura

mais clara por identificação estética. Está novamente

popular. O antigo status teria sido perdido a partir de sua

construído como um bom e confiável catálogo (como

entrada no museu (talvez um pouco antes disso), mas o

no padrão anteriormente usado por Roth e antes dele

propósito de disseminação não teria sido abandonado, ao

por grandes instituições), subdividido em seções como

contrário.

o seria um catálogo ou exposição de livros de artista.
Deve-se dar destaque para o último capítulo, sobre
D.B.: Nenhum dos livros que estamos apresentando

canibalização da fotografia pela própria fotografia

na seleção foi realmente popular. Eu duvido que

ou da fotografia pelos interesses metalinguísticos da

Les Américains tenha sido um livro facilmente

fotografia em livro, assunto inerente ao livro de artista;

compreensível para todos quando foi publicado pela

é interessante oferecer a um público maior assuntos já

primeira vez. A sua popularidade estava restrita a um

discutidos em sala de aula nos espaços acadêmicos.

certo contexto, mas nunca no sentido de alcançar

Neste terceiro volume, então, todos (insisto, todos!)

uma tiragem massiva. O único exemplar que nós
encontramos de Les Américains em Barcelona veio
de uma coleção privada pertencente a um pintor.

os livros comentados são livros de artista, embora
28

essa designação seja omitida (assim preservando as
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referências bibliográficas, um conjunto pouco expressivo

editores, coletivos, instituições). E por sua adequabilidade

e quase monoglota). Se alguém disser que esses, sim,

para publicação, seu apelo comunicacional e, portanto,

são verdadeiros fotolivros, então fotolivros são livros de

boa liquidez de consumo, a fotografia é bem-vinda.

artista. Que seja consultada a fortuna crítica a respeito,

A NY Art Book Fair, em 2011, no MoMA PS1, em Nova

mais antiga, profunda, internacional, poliglota e ética.

York (desde 2009 neste espaço complementar ao

Outra benfeitoria da fusão entre a pesquisa dedicada

Museum of Modern Art), organizada pela livraria Printed

(principalmente a acadêmica, a mais capacitada) e

Matter, incluía como evento paralelo a exibição Artists’

os assuntos de ocasião é o senso de oportunidade

Photography Books, ou seja, para livros de artista

editorial, atualmente muito bem-vindo, já que supre

fotográficos. Conforme informações de divulgação10, pelo

nossas estantes com reflexões importantes, oriundas de

menos a partir do ano seguinte, provavelmente atendendo

investigações qualificadas, ou informação enciclopédica.

demandas de mercado, a feira passaria a oferecer a seção

Para um público ampliado, as livrarias ainda oferecem

Focus: Photography, que seria igualmente incorporada à

amplos e necessários panoramas nacionais, em

LA Art Book Fair, desde sua primeira edição em 2013, em

edições cuidadas. Quase sempre no formato de

Los Angeles, no Geffen Contemporary (parte do Moca,

catálogos ou álbuns, são ferramentas para consultas

Museum of Contemporary Art), também com organização

mais rápidas. O mercado aquecido proporciona

de Printed Matter, com estandes concorridos. Nomear

publicações de alta qualidade gráfica sobre fotolivros

a seção a partir de seu

holandeses, espanhóis, japoneses, finlandeses, latino-

domínio constitutivo

americanos, chineses, suíços, soviéticos... O senão a

foi uma maneira

ser apontado diz respeito apenas à inconstância do

gerencialmente efetiva (e

rigor intelectual e científico dos projetos editoriais.

elegante) de direcionar

Após o encantamento inicial com a farta informação

a atenção para seu

ilustrativa que trazem, percebe-se que alguns trabalhos

verdadeiro determinante,

parecem apressados, deixando de dedicar plena

a expressão fotográfica

atenção aos aspectos metodológicos. Podem aparecer

como um dos expedientes do sistema artístico. Os

citações sem a localização na fonte investigada (às

espaços das feiras NYABF e LAABF prosseguiriam em

vezes até mesmo sem mencionar a própria fonte),

2016, apresentados como “uma seção transversal com

afirmações generalizantes também desvinculadas,

curadoria de livros e revistas com base fotográfica”.

desconhecimento de bibliografia específica, omissão de

10 Informações disponibilizadas nas páginas das feiras na
internet, ano a ano, especialmente http://nyartbookfair.com/
archive/2011/events.php, http://laartbookfair.net/archive/2013/
events.php ou http://laartbookfair.net/events/#FocusPhotography,
respectivamente para 2011, 2013 e 2016, consultados em 10 jun.
2016. As feiras de Nova York e Los Angeles, em suas muitas
edições, contam com bom número de parceiros culturais,
apoiadores e patrocinadores, incluindo, entre outros, a feira
francesa Paris Photo e Aperture Foundation, de Nova York.

Em suma, como já apontado, a equivalência

dados biográficos, entre outros problemas menores. Os

identitária do livro fotográfico com o fotolivro, por tanta

interessados podem pesquisar nos livros, mas precisam

atenção recebida, pode constituir-se ou apresentar-

estar instrumentalizados para a leitura.

se como uma majorada dificuldade de designação.

Por outro lado, o sistema de espaços de difusão de

Formalmente, trata-se de apenas um livro, um livro que

impressos e múltiplos identificados como alternativos

é fotográfico, exclusivamente isso quanto ao seu aspecto

abraça as renovadas possibilidades de comercialização

constitutivo. Os conflitos surgem quando são abundantes

virtual, sem abandonar as presenciais, reapresentando

as afirmações categóricas, principalmente as surgidas

seus produtos tanto nas estantes permanentes,

do próprio campo fotográfico, onde todos estão atentos

oficializadas, em oferta constante nas livrarias e lojinhas

ao problema imagético (formal), mas nem todos estão

de museus, como para oferta temporária ou intermitente

atentos ao problema artístico (circunstancial). Durante

em mostras e feiras. Estas últimas às vezes realizadas em
grandes espaços partilhados entre exibidores (livreiros,

uma investigação abnegada, facilmente as contradições
30

e omissões serão percebidas. Isso é próprio da pesquisa:
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firmes convicções transformam-se em fluidez que escapa

suporte. Logo, geralmente são livros de artista e como

entre os dedos da mão, levando à dúvida, à reflexão e,

tal devem ser estudados, principalmente por sua autoria

metodologicamente, às fontes. Foi assim, por exemplo,

(se inequívoca ou equívoca, é de pouca importância),

em pesquisa de Fernanda Grigolin, autora, editora e

sem perder de vista seu compromisso com a fotografia.

participante assídua de eventos e feiras de publicações

Como tal, devem ser compreendidos igualmente em sua

desde que esta prática foi incrementada no Brasil, nos

constituição formal, completude ensaística, integridade

últimos anos. Após o lançamento de seu Experiências de

artística, intencionalidade estética e propósito

artistas: aproximações entre a fotografia e o livro, 2013

comunicacional.

(do projeto Livro de fotografia como livro de artista, com
financiamento da Funarte), concluiu o mestrado em Artes
Visuais11 dentro do mesmo tema. O determinante de sua
pesquisa estava naquilo com que a autora foi obrigada a
conviver, como declarado em conversas, uma persistente
dor de cabeça: a zona de criação, de validação e de
aplicabilidade da palavra fotolivro dentro do universo
teórico maior e mais amadurecido do livro de artista.
E justamente um dos problemas metodológicos que
precisaram de pronta resolução foi a busca de subsídios
ocultos nas publicações recém-chegadas e acreditadas
como referenciais, mas já
discutidas anteriormente
em outros trabalhos
sobre as relações do livro
com a arte.
Se para a pesquisa
acadêmica as dúvidas
são uma boa justificativa

11 Fernanda Grigolin, A fotografia no livro de artista em três
ações: produzir, editar e circular, dissertação de mestrado sob
orientação de Fernando Cury de Tacca, Programa de PósGraduação em Artes Visuais, Unicamp – Universidade Estadual de
Campinas, 2015. Sua pesquisa acompanha uma experimentação
artística, o protótipo de um livro próprio, recôncavo (título iniciado
com minúscula), posteriormente publicado (lançado em junho
de 2015). Grigolin também organizou a mesa-redonda O livro, um
lugar para a fotografia, no Sesc Consolação, São Paulo, em janeiro
de 2016, evento que motivou a revisão do presente ensaio.

para construções
conceituais progressivas, em curadoria elas podem
tornar-se um problema constrangedor. Expor livros
fotográficos é válido e necessário, colocando-se o
compromisso com a informação ao visitante acima de
classificações forçadas para a aprovação. Mas numa
exposição de livros de artista talvez não faça sentido
haver uma seção para fotolivros, embora seja possível,
com honestidade curatorial, uma para álbuns de
fotografia e outra para álbuns fotográficos, desde que se
defina a fisicalidade distintiva entre uma coisa e outra.
Os melhores livros fotográficos utilizam de maneira
inteligente o formato do códice, promovendo um certo
apagamento da valoração literária hegemônica nesse

32

33

[Figura 1] Miguel Rio Branco,
Silent Book, Cosac Naify, 2012
(primeira edição: 1998), 19,8 x
19,8 cm
[Figura 2] Lucia Mindlin Loeb,
Maré, 2009, impressão ofsete,
27 x 22 x 21 cm, 5 exemplares
(imagem: vídeo de divulgação)
[Figura 3] Waltercio Caldas,
Manual da ciência popular, 1982,
Funarte, 22 x 18,2 cm
[Figura 4] Entrada da LA
Art Book Fair, 2015, Geffen
Contemporary, Los Angeles;
ao fundo, no mezanino, seção
Focus: Photography
[Figura 5] Seção Focus:
Photography, LA Art Book Fair,
Los Angeles, 2015
[Figura 6] Detalhe de estande
de livros fotográficos na LA Art
Book Fair, Los Angeles, 2015;
em destaque na vitrine, Every
Building on the Sunset Strip, de
Edward Ruscha, 1966
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DO LIVRO EXPLODIDO À REORDENAÇÃO DO MUNDO:
DULCE SUDOR AMARGO, DE MIGUEL RIO BRANCO
MARIANO KLAUTAU FILHO
Se pensarmos em um artista brasileiro contemporâneo
que trabalhe com a fotografia, cuja produção tomou
o livro como um de seus principais suportes e que
tenha conseguido alinhar uma considerável quantidade
de publicações a um fôlego sempre renovado na
construção conceitual de seus trabalhos, será inevitável
evocar Miguel Rio Branco. Trata-se de uma persistência
do artista, um caminho vagaroso, paciente e, de fato,
interessado na dinâmica do livro como parte basilar de
sua poética fotográfica.
O interesse de Rio Branco pelo livro é explicitado entre
os anos de 1979 e 1980, período em que realizou a mostra
Negativo Sujo no Masp e ganhou o prêmio na I Trienal de
Fotografia no MAM-SP1.
Na época com 32 anos de

1 A exposição Negativo Sujo foi inaugurada no Parque Lage no
Rio de Janeiro em 1978.

idade, em pleno exercício
de subversão da lógica do ensaio documental em preto
e branco, ponto de virada de sua carreira para a mistura
com as cores, o artista já possuía o desejo pelo livro como
objeto e tinha consciência da relação sintática e especial
que se dava entre imagem fotográfica e livro.
É possível ter como perspectiva que a vontade
pelo livro em Rio Branco seria parte determinante de
sua operação, seu procedimento de ressignificação
do componente documental em sua trajetória de
fotógrafo. Negativo Sujo é uma desordem, do ponto
de vista ensaístico tradicional: sem começo nem fim,
como bem pontuou Frederico Morais (1978). O público
poderia entrar no ambiente expositivo por um lugar e
sair pelo outro; poderia percorrer diversos começos e
fins continuamente, porque não estava somente diante
das imagens. Estava diante e entre elas, por trás e pelos
lados, pois se tratava de placas suspensas no teto e que
agrupavam, caoticamente, blocos de imagens.
Uma realidade social dura e desordenada
42

narrativamente na configuração espacial da galeria, uma

43

captação instável do acontecimento real, que Moracy

“bloco de anotações ampliado” e a menção ao fato de

Oliveira (1979, p. 10) considerou análoga ao espírito

que trabalhava as cópias sem atingir o melhor de seu

glauberiano: a máxima “Uma câmera na mão e uma

resultado técnico. Não querer o “máximo rendimento de

ideia na cabeça”. Rio Branco considerava que seu projeto

cada negativo” é querer anotar, rabiscar, esboçar, e não

expositivo de anotações de um Brasil interiorano dos

escrever de forma definitiva, terminar o texto conclusivo,

anos 1970 seria ideal também na forma de livro. Ele tem

definir o pensamento revisado e acabado sobre o mundo

um estudo, um protótipo de livro para Negativo Sujo que

social do interior brasileiro.

nunca chegou
a realizar 2.
Nessa perspectiva,

As cópias utilizadas na exposição são “provisórias”.
Suas analogias entre a exposição e o desejo pelo livro

2 Rio Branco mostrou o protótipo de Negativo Sujo em seu relato
“Escrevendo com imagens” no Encontro de Fotolivros realizado
no Sesc Vila Mariana, São Paulo, 10 abr. 2015 (Rio Branco, 2015).

já são indicadoras de um comprometimento conceitual

é importante destacar a

com a materialidade do livro, que tem o potencial

fisicalidade material da exposição Negativo Sujo, jamais

narrativo como resultado da experiência com o cinema.

nomeada de instalação, apesar de seu aspecto não linear

A exposição Negativo Sujo, vista como um “bloco de

e labiríntico, que permitia ao público circular entre as

anotações ampliado”, possui uma materialidade que é,

imagens, o que foi ressaltado com ênfase pelos críticos.

ao mesmo tempo, espacial e objetual e que remete às

Tal figuração tridimensional parece ter sido, para o

suas relações pessoais

artista, o seu ponto de virada e a certeza de que aquela

e artísticas com Helio

experiência já era a realização, em certa medida, de sua

Oiticica3, quando este

aproximação com a matéria do livro. O jovem artista, no

propunha o conceito

ano de 1980, afirmou o livro como “a forma mais correta”

sobre os chamados

para a arte fotográfica e ideal matérico para o projeto de

“blocos-experiências”,

Negativo Sujo naquele contexto. Seria por meio do livro,

como núcleos “não

afirmava Rio Branco, que o leitor poderia chegar a “uma

narrativos” de seus

análise mais profunda da proposta do autor”.

audiovisuais:

3 Oiticica e Rio Branco estiveram envolvidos no projeto de
exposição “Expoprojeção” em 1973 com curadoria de Aracy
Amaral, além de terem convivido em Nova York no final dos anos
1960. Observa-se na busca de Rio Branco, entre a década de 1970
e os anos 1980, certa filiação importante à geração dos artistas
brasileiros que se nutrem das experimentações de materiais e mídias
diversos, atuantes em uma década que bebeu fortemente da arte
conceitual e que buscava encontrar em sua arte uma fala brasileira. A
menção às cópias “ruins” e ao “clima geral de precariedade material
da mostra” sugere sua posição como artista de derivação conceitual
ao passo que injeta tal procedimento no âmbito da tradicional
fotografia brasileira de constituição documental.

Negativo Sujo... deu uma visão bastante correta do

A própria montagem e relacionamento entre as cópias

desenvolvimento de minha obra. No entanto, tivesse

(cerca de 300) davam os diversos ritmos de leitura, em

sido melhor compreendido se vista em forma de

geral não linear e sim nuclear, onde cada assunto tinha

livro. Como tal publicação era impossível, optei pela

sua abordagem própria. Ainda acho que a forma livro é

exposição. Essa exposição era praticamente um

mais propícia a este tipo de linguagem, pelo esforço de

bloco de anotações fotográficas ampliado. Tanto

leitura que é pedido ao leitor (In: Lemos, 1980).

a base da montagem (papel carne seca) quanto as
cópias participavam do clima geral de precariedade

É a imagem conceitual do livro, da escrita e das

material da mostra. As cópias não sendo trabalhadas

anotações que o anima, provoca-o no desejo de

até o máximo de rendimento de cada negativo, e

subversão do factual. No processo de articulação e

sim o suficientemente necessário para o clima e

negociação de Negativo Sujo com o Masp, Rio Branco,

informação desejado (In: Lemos, 1980).

em carta endereçada a Pietro Maria Bardi em janeiro de
1979, define qual a proposta e a feição de sua mostra.

Questões importantes a serem consideradas nesse

Ele explica a Bardi a relação que propõe entre fotografia

depoimento são a afirmação do livro como meio, o
conceito que o artista propõe ao trabalho como um

e palavra, entre sequência de imagens e frase, na
44

construção de sua proposta de montagem:
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No conjunto, a mostra tem o aspecto de um bloco

apresentar quase sempre um par de imagens. Em alguns

de anotações poéticas e críticas baseado em

momentos, esses dípticos são quebrados por imagens que

temas e lugares brasileiros. E, ao espectador fica

se situam unicamente na página à direita e com o espaço

a impressão de estar diante de um livro explodido

da página à esquerda vazio, criando intervalos e respiros

e ampliado, em que é levado a considerar o

no encadeamento entre as imagens. O livro constitui-se

relacionamento das fotos, bem como a especular

de fotografias de Salvador, especialmente da comunidade

sobre as possíveis razões pelas quais os fatos nas

do Maciel, no Pelourinho. É a primeira vez que Miguel irá

fotos em questão foram escolhidos e mostrados de

montar as imagens do Maciel na forma de livro.

tal e tal forma (Rio Branco, 1979c).

A estreia de Miguel Rio Branco em livro se
concretizou no México, e não no Brasil, como era de

Além do bloco de anotações e da ideia de esboço

se esperar. O livro foi produzido dentro do projeto

crítico, seu desejo de que o público estivesse diante de

da coleção Río de Luz, editada e dirigida por Pablo

um “livro explodido e ampliado” constitui uma imagem

Ortiz Monastério, cuja política era publicar trabalhos

conceitual importante, pois abrange uma visão atual

fotográficos com marca pessoal e “autoral”, como

tanto sobre o sentido do suporte livro como obra artística

princípio norteador do projeto. Há uma série de aspectos

quanto da fotografia como trabalho tridimensional.

importantes a serem destacados no primeiro livro de Rio

É necessário sublinhar que, já no apagar da década

Branco, tanto do ponto de vista de sua poética quanto

de 1970, o jovem artista Rio Branco dimensionava seu

do contexto cultural e político no qual foi produzido.

projeto poético quando descrevia seus trabalhos, ainda

Assim, proponho analisar a linguagem do artista tendo

que oscilasse sempre entre as intenções expressivas

o livro como suporte conceitual, sem desconsiderar

de cunho plástico e a vontade de representação de uma

as contingências políticas de criação que envolvem o

realidade social brasileira. O “livro explodido” de Rio

fotógrafo, tomando a publicação como produto editorial.

Branco é um desejo pelo suporte que ele sublima na forma

Considerando sua produção anterior, na primeira

de exposição em Negativo Sujo. Porém, nutrido por tal

metade da década de 1980, Rio Branco parece

experiência material e perceptiva, ele segue tensionando

experimentar, quando se propõe a realizar Dulce Sudor

suas anotações sociais na lida com a realidade brasileira

Amargo, um movimento que parte do plano fechado,

dentro da comunidade do Maciel, no Pelourinho, no

do rosto, do detalhe, da pose, do corpo em direção às

alvorecer da década de 1980 e, com isso, chegaria

ruas, aos campos mais abertos, à orla, ao mar e aos

finalmente ao livro em sua carreira, em 1985, com a

horizontes. O livro permite ao artista abrir o ângulo e

publicação em espanhol intitulada Dulce Sudor Amargo.

escapar, pela primeira vez, mesmo que ligeiramente,
de um ponto
específico localizado

Dulce Sudor Amargo
Dulce Sudor Amargo4 é
constituído por imagens
que seguem o mesmo
tamanho e posição
no espaço da página,

geograficamente: o
Pelourinho5. A narrativa

4 Livro editado no México, com patrocínio do Fondo de Cultura
Económica, possui 79 fotografias em cor, em 112 páginas, com tiragem
de 5 mil exemplares e texto de Jean-Pierre Nouhaud intitulado “Carta
a um amigo de Bahia”. Consta na lista de publicações do artista, antes
de Dulce Sudor Amargo e no mesmo ano de 1985, uma peça impressa
intitulada Salvador da Bahia, uma Double Page produzida em Paris com
texto de Jorge Amado. Essa peça não está sendo tratada como livro.

se inicia com paisagens
azuis e fins de tarde
lilases (Figura 1), que
são seguidas da bela

sempre com uma única

fotografia de mulheres de branco, num movimento que

fotografia por página e, na maioria das vezes, ocupando,
com o livro aberto, todas as páginas, de modo a nos

5 O repertório de imagens de Dulce Sudor Amargo é em grande
parte, naquele contexto, já familiar ao público e à crítica:
fotografias realizadas na comunidade do Maciel, no Pelourinho,
em Salvador. O artista havia realizado a exposição Nada Levarei
quando Morrer Aqueles que Mim Deve Cobrarei no Inferno em
1980 e o filme homônimo em 1981. No entanto, o livro permite
a Rio Branco iniciar um deslocamento em sua abordagem,
sobre o qual poderíamos dizer, metaforicamente, que vai de um
enquadramento macro a uma grande angular.

parece ser de ritual de candomblé, tendo, ao fundo, a
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parede pintada com a figura de uma sereia submersa,
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com os seios à mostra. A presença da água, do homem

percepção narrativa não factual ao imprimir em Dulce

pescador, do horizonte, da mulher, da religião e do

Sudor... uma fluidez entre as imagens, que confere à

corpo erótico já nos introduz à síntese romântica de uma

estrutura do livro-objeto uma cadência cinematográfica.

paisagem baiana, brasileira, latino-americana, caribenha.

Tomando como referência as máximas de Ulises

Dulce Sudor Amargo começa como um filme, cuja

Carrión (2011) – “O livro é uma sequência de espaços”;

paisagem cria um contexto antes de mergulhar o leitor

“O livro é uma sequência de momentos”; “O livro é uma

nos meandros da cidade, do bairro, das casas e corpos.

sequência autônoma de espaço-tempo” –, Rio Branco

Rio Branco nos permite – com os campos mais abertos

faz de sua primeira experiência editorial um campo

– olhar o núcleo do Maciel dentro de um território maior,

semântico em que a fotografia se entrelaça a um ritmo

que seria a cidade de Salvador. O artista não abre mão

fílmico na sua fruição. O leitor entra no livro como um

da contundência das imagens utilizadas anteriormente

espectador de cinema diante de um começo convencional

na exposição fotográfica e no filme em 1980 e 1981,

de filme narrativo: a câmera parte de uma visão

respectivamente, mas no livro há algo que muda.

panorâmica, aérea e, aos poucos, segue aterrissando

O interesse por um contexto maior, inserindo

na cidade até chegar às casas e aos seus personagens.

paisagens e imagens mais “suaves” nas suas primeiras

Estou usando a palavra “aérea” como metáfora dos

páginas, marca uma posição distinta e inquieta sobre

planos mais abertos, o que, no livro, funciona no sentido

suas fotografias do Pelourinho sob a demanda editorial

de um panorama (Salvador), no qual se insere o bairro

de uma publicação que, por um lado, pretende-

(Pelourinho) e, mais estritamente, a comunidade (Maciel).

se “autoral” e, por outro, obedece aos padrões de

É importante destacar que, até a página 46, já temos

normalização do livro fotográfico impresso.

diante de nós vinte e oito imagens e, ainda assim, não

A coleção “Río de Luz” é concebida por uma

entramos no Pelourinho. Nesse prólogo alongado de Dulce

instituição do governo do México cuja política envolve

Sudor..., o que se apresenta para o leitor são alternâncias

uma formatação comum para todos os livros inseridos

entre personagens e planos mais abertos, onde a rua,

em seu projeto. Esses aspectos tornam rica a análise do

as barracas, as praias, as feiras com bandeirinhas, os

primeiro livro de Miguel Rio Branco sob vários pontos

grafismos populares pintados em mesas e cadeiras de bar

de vista, no que se refere às nuances entre o projeto

e garotos jogando capoeira exibem um “colorido baiano”,

artístico de Rio Branco para o livro e o projeto político da

obviamente representado como brasileiro, e que poderia

coleção para a cultura da América Latina.

ser muito bem reconhecido como latino, na concepção

Pela primeira vez o artista construiu no suporte

editorial da coleção mexicana “Río de Luz”.

do livro impresso sua visão cinemática da fotografia,

As fotografias que marcam a parte inicial do livro

lançando mão das experiências que acumulou ao longo

sinalizam a espacialidade do lugar, apresentando os vários

dos anos 1970 até o momento em que filmou Nada

planos que compõem as cenas, como, por exemplo, a

Levarei... Esse período, rico em experimentações – still e

barraca de comida na rua, o muro colorido atrás e o céu

fotografia de cinema, exposições, audiovisuais e direção

ao fundo. O jogo de capoeira é um dos exemplos em que

cinematográfica –, deu-lhe as ferramentas necessárias

essa espacialidade é representada na sequência de quatro

para a criação de um livro autoral, produzido “com

imagens. Possivelmente, é a grande angular – artifício

intenções culturais e não comerciais”, como afirmou

técnico – que enfatiza o desenho longilíneo dos garotos em

em 1980 (In: Lemos, 1980). Mesmo dentro de um padrão

suas expressões corporais dentro de um amplo terreno,

aparente de “livro

cujo paredão branco destaca suas silhuetas em movimento.

funcional” , Rio
6

Branco exercita sua

6 O termo “livro funcional” é usado por teóricos, artistas e
pesquisadores de livro de artista. Cf. Carrión, 2011; Silveira, 2001,
Derdik, 2013.

Em outro conjunto que antecede ao dos meninos,
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o colorido e os vários planos do espaço urbano são
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apresentados como um panorama dos motivos e

na frontalidade com que Rio Branco lida com o tema

traços do que parece ser uma feira popular comum na

Maciel quanto uma reacomodação nos seus mecanismos

paisagem da cidade brasileira. Em uma das imagens, o

de representação documental do assunto brasileiro.

primeiro plano é tomado pelo volume das fitas coloridas,

Esse afastamento de foco, para criar uma ambientação

as fitas do Senhor do Bonfim, vistas penduradas e em

mais panorâmica de Salvador, atende, por um lado, às

movimento pela ação do vento. A imagem seguinte capta

pretensões editoriais da coleção mexicana e, por outro, é

um parque de diversões, cuja fachada da casa que abriga

motivado pela percepção do artista sobre a necessidade

o espetáculo Samira, a moça macaco exibe um conjunto

de se afastar de um ponto localizado e específico, para

de pinturas populares. Uma escada sustentada por um

evitar os paradigmas do fotógrafo documentarista de

homem corta parte da imagem projetando uma sombra

tradição. Rio Branco pontua a importância da presença

na fachada, realçando o aspecto gráfico e pitoresco da

de Jean-Yves Cousseau, com quem dialogou sobre a

imagem. Quase ao centro da imagem, vê-se um pedaço

estrutura sequencial das imagens e discutiu a dimensão

de céu, enfatizando distâncias entre os planos, volumes,

documental do trabalho.

grafismos e cores. Em composições em que os planos
se harmonizam, vemos a cidade, seus personagens, a

Montei esse livro com Jean Yves Cousseau, que

natureza e os aspectos urbanos apaziguados.

também fez Silent Book. É uma pessoa bastante

Miguel Rio Branco combina, neste prólogo do livro,

importante para mim, as conversas que tínhamos

paisagens e retratos mais delicados e harmônicos. Os

quando nos conhecemos – creio que em 1984 ou

personagens estão sempre brincando ou descansando. Os

1985 – sobre a imagem fotográfica como documento

lugares em que se inserem são praias ou feiras coloridas.

e como expressão sempre foram substanciosas (Rio

Parece haver uma vontade de partir de uma paisagem

Branco, In: Siza, 2002, pp. 42-43)7.

cultural já consolidada em nosso imaginário, que identifica

7 Tradução do autor.

uma nação cujo povo é alegre, relaxado e em contato
constante com a natureza. Imagens de frutas, água e

Além de Cousseau, Rio Branco teve a colaboração de

paisagens pintadas ajudam a dar um caráter naïf à parte

mais duas figuras fundamentais no processo de feitura

inicial do livro. Colaboram para manter certa idealização da

editorial de Dulce Sudor...: Jimmy Fox e Pablo Ortiz

identidade brasileira, na qual a sensualidade está no corpo,

Monastério. O pequeno texto explicativo assinado por Rio

na natureza, na cor e na luz.

Branco, localizado na última página do livro, é uma espécie

A impressão é a de uma visão distanciada, menos

de agradecimento, mas funciona como uma ficha técnica

parcial em relação ao caráter visceral dos encontros

informal e revela muito sobre o processo colaborativo

no Maciel; portanto, uma atitude mais condescendente

e o molde editorial que envolveram a produção de seu

ao imaginário da cultura brasileira. Por outro lado, do

primeiro livro fotográfico.

ponto vista narrativo, trata-se de uma estratégia poética
constituída por um ritmo “cinematográfico” na fruição

Para fazer este livro foi muito importante a troca de

do livro. O leitor é iniciado cinematicamente pelo idílico

ideias e impressões. Ao Jimmy Fox devo muitas das

da paisagem e horizontes para entrar no ambiente

ideias no início do projeto, onde as imagens por suas

mais corpóreo e instável da zona de prostituição

associações obtiveram outra vida. Com Jean Yves

e decadência urbana, que tomará lugar no ritmo

Cousseau o trabalho das sequências e do ritmo foi

sequencial das páginas.

preciso, chegando aí à escritura visual desejada. A

Dulce Sudor Amargo é uma experiência importante
no percurso do artista, pois sinaliza tanto um “recuo”

adaptação e produção da coleção “Río de Luz” foram
50

trabalhadas com Pablo Ortiz Monasterio. Ao Jean-

Pierre Nouhaud lhe agradeço seu texto-imagem, ao

topografia do Pelourinho. O livro tem como espinha

Victor Flores Olea, seu entusiasmo e a tantos outros

dorsal as sequências internas do Maciel, mas igualmente

amigos que opinaram e apoiaram este doce suor

incorpora as praias e horizontes assumindo papel

amargo (Rio Branco, 1985) .

importante ao longo do livro, nas extremidades de seu

8

percurso de narração.

8 Tradução do autor.

É evidente o interesse do artista ao preferir um tema
A concepção no processo criativo do livro se dá em

mais “abstrato” (prazer e dor), incluir os lilases e azuis,

camadas colaborativas espontâneas na etapa inicial

brancos e verdes-água, em contraponto com aos vermelhos

com Fox e Cousseau e deixa entrever experiências

mais quentes das “agonias carnais” do corpo erótico. Se,

sequenciais e o debate em torno da fotografia como

por um lado, as imagens mais “suaves” são o ruído, a

documento. Na etapa final, surge o trabalho de Pablo

diferença em busca de um tema mais abstrato, expressivo

Monasterio na “adaptação e produção” para o formato

e pessoal, por outro, cumprem o papel do projeto editorial

“coleção” do projeto. Somente Monasterio consta na

mexicano, no sentido de fazer de suas publicações uma

informação técnica oficial (que não chega a ser uma ficha

legitimação da identidade da cultura brasileira em diálogo

técnica propriamente dita), na última página.

íntimo com uma latinidade em comum.

Rio Branco faz três incursões pontuais ao Maciel/

A consciência sobre a questão temática na fotografia

Pelourinho: 1979, 1980 e 1984, esta última quando sai do

e suas novas opções de abordagem e uso da imagem

núcleo do Maciel e capta as imagens de horizontes, praias

fotográfica acentuam-se em um limiar de seu trajeto,

e feiras que irá utilizar no contexto do livro Dulce Sudor

pós-Diálogos com Amaú (primeira instalação produzida

Amargo, editado em 1985: “Quando decidi fazer o livro, me

para a 17ª Bienal de São Paulo) e pré-Dulce Sudor

interessava avançar. Pretendia apresentar as prostitutas

Amargo... (primeiro livro): “Dulce Sudor Amargo é

em seu lado mais difícil sem deixar de manifestar certa

então o começo da segunda fase de meu trabalho e foi

sensualidade... queria criar um paralelismo... Não me

especialmente importante iniciá-la com um livro” (Rio

interessava fazer um livro insistindo na vertente terrível.

Branco, In: Siza, 2002, pp. 46-47) .

Em Dulce Sudor Amargo, os temas foram para mim a dor e
o prazer. Eu gosto de fazer essas mudanças” (Rio Branco,
O doce suor brasileiro no livro latino

In: Siza, 2002, pp. 44-45).
Em depoimento para este estudo, o artista informa a

Em Dulce Sudor Amargo, o final do prólogo de imagens

ampliação geográfica do trabalho e usa o termo “suave”

“suaves” e o início da parte central – onde entramos

para as imagens feitas posteriormente ao conjunto

no Pelourinho-Maciel – são marcados por uma sutileza

inicial mostrado em 1980: “não é só o Pelourinho. É o

pictórica e encontram-se no díptico, formado pelo livro

Pelourinho e a Bahia. O Doce (Dulce Sudor Amargo) são

aberto (figura 2). Temos, à esquerda, um garoto negro

fotos todas de Salvador, que pega mais a praia […]. Tem a

com uma melancia na cabeça, com o monte e o céu ao

parte mais suave que foi feita em 84” (Rio Branco, 2014d).

fundo. A camisa aberta, o jeito despojado e o sorriso no

Avançar, para o artista, era incluir a parte “suave”,

rosto conferem à fotografia uma imagem de felicidade. Os

atenuar a aspereza da realidade de miséria e prostituição

tons de verde da colina fazem limite com um belo azul do

que tornou o trabalho tão difundido.

céu, imagem que poderia estar num suplemento turístico

Quando o artista diz que o tema que o perseguiu na

da Bahia e em um ensaio da National Geographic.

construção do livro Dulce Sudor Amargo era “prazer

Contudo, nada é tão óbvio assim. Há detalhes que

e dor”, sinaliza a vontade por uma ultrapassagem do
factual dentro do seu próprio trabalho, para além da

começam a surgir no contato mais detido com a imagem à
52

direita. Nela, a luz da tarde (Rio Branco frequentava o bairro
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à tarde) marca minuciosamente a textura da fachada verde

político, e mais bolero, no

de um casarão, cujo reboco estragado deixa aparecer, em

sentido romântico?10

algumas camadas, o ocre de uma pintura mais antiga e, em

10 No filme Nada Levarei... o componente africano é
marcadamente acentuado na fisionomia dos personagens
retratados e pontuado pela canção “Survivors” de Bob Marley.

Tomando Dulce

outras, o revestimento interno da parede de “enchimento”

Sudor... como uma experiência fílmica, apresento

ou pau a pique. O verde da fachada misturado ao ocre tem

aspectos que me parecem coerentes, se percebemos o

o mesmo efeito combinatório do verde e a cor de terra

lugar dessa obra no fio histórico do trajeto do artista.

do monte, ao fundo, no retrato feliz do garoto da imagem

A experiência fílmica está no ponto de vista do artista-

ao lado. As duas fotografias, observadas como dupla,

montador (Rio Branco chega a mencionar o procedimento

integram-se numa harmonia, que poderia ser vista como

de montagem quando se refere ao livro) e no espectador

“perfeita” pelas camadas cromáticas que se alternam entre

e manuseador do livro. Ao mesmo tempo que ele

o amarelo, o verde e o azul.

pretende pensar um tema mais amplo, “prazer e dor”,

Mas um tipo de contradiscurso se insinua em

quer imprimir ao trabalho uma narrativa – no sentido

detalhes e no mesmo grau de sutileza de onde extraímos

convencional e linear do termo – sobre os paradoxos de

a harmonia. Na linha entre o verde e o azul do monte,

uma cultura, no caso a Bahia como metáfora do Brasil. Rio

vemos pelo menos seis urubus, indicando que aquela

Branco quer contar uma história, ainda que seja pessoal

paisagem bucólica pode ser provavelmente um lugar de

e ligeiramente abstrata, sobre esse país presente ali na

depósito de lixo. A camisa do garoto não está aberta,

década de 1980, equilibrando-se na inconstância entre

pura e simplesmente, por causa do calor e do seu

violência e ruína, e felicidade e corpo.

despojamento. Vê-se, nitidamente, que se trata de uma

É como se o primeiro livro de Rio Branco fosse, na

roupa com número muito menor para o corpo daquele

verdade, seu longa-metragem e precisasse buscar um tom

adolescente. Esse garoto provavelmente não tem o

mais realista e documental para relativizar a contundência

que vestir. Suas roupas são farrapos, e o short tem sua

formal de Nada Levarei... (filme e exposição), sem jamais

braguilha aberta porque está arrebentado. Ali, na imagem

abandoná-la. Era preciso dar ao leitor a localização

do garoto, encontra-se sutilmente a ruína humana de que

mais ampla dos horizontes daquela cultura, para fazê-

tanto Rio Branco fala de suas imagens na Bahia.

lo respirar, dar a “impressão de realidade”, para usar

A imagem da casa, ao lado da fotografia do menino,

um termo da teoria de André Bazin, fazendo com que o

é a porta de entrada – no percurso das imagens – para

leitor do livro perceba a espacialidade do lugar, onde se

o Pelourinho-Maciel. Vemos o reboco descascado; a

encontra e onde localizar sua cultura. Por isso, a dimensão

sombra pesada que atravessa parte da fachada; as

dos vários planos nas imagens do “prólogo”, que

janelas sem esquadrias e caixilhos arrancados; o varal

mencionei anteriormente: a figura humana, as barracas ou

suspenso em plena rua na frente da casa com roupas

construções, os morros, a água, o céu.

íntimas penduradas; e a mulher – no canto da imagem

Na fotografia, a espacialidade que dá a impressão

– apoiada no poste com o braço protegendo os olhos

de realidade, que nos oferece a dimensão da distância

da luz forte, num gesto casual. Todos esses elementos

entre os vários planos, é a profundidade de campo,

compõem um colorido “suave” e pitoresco de uma cena

mecanismo artificial invisível, na visão de Bazin, por

representativa da paisagem brasileira que poderia ser

ele acreditar em um cinema menos afeito à pureza

cubana, venezuelana, dominicana ou mexicana? É a

plástica e autônoma da estética formalista ou daquele

partir dessa imagem que entramos (no fluxo cinemático

cinema dependente da montagem. É do exercício da

do livro) no bairro do Pelourinho. Dessa vez, o Maciel

crítica de filmes que ele construiu sua teoria em que

de Miguel Rio Branco no livro Dulce Sudor Amargo será
menos africano e mais latino, menos reggae, no sentido

defende um cinema cujos princípios fotográficos lhe
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fornecem a matemática entre a experiência vivida e as
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soluções técnicas de
captação e decupagem
da realidade11.
A distensão do
relato, da sequência
dos acontecimentos,
se daria no uso
simultâneo dos vários
planos e elementos

tempo mais contínuo e, portanto, um tipo de ritmo

11 Bazin afirma que, a despeito da intensa projeção e tradição
plástica da montagem formalista, o plano-sequência em
profundidade de campo impõe-se como prática na concepção de
filmes por sua capacidade em apreender e projetar o tempo real
para dentro da ficção. Para ele, Wyler e Welles não renunciam à
montagem, nem aos elementos próprios que caracterizam uma
cena sem corte. Ele afirma que “Em outros termos, o planosequência em profundidade de campo do diretor moderno não
renuncia à montagem […] ele a integra à composição plástica. A
narrativa de Welles e Wyler não é menos explícita que a de John
Ford, mas ela tem sobre este último a vantagem de não renunciar
aos efeitos particulares que se podem tirar da unidade da imagem
no tempo e no espaço” (Bazin, 2014, p. 107).

sequencial mais invisível na poética do livro, fazendo aqui
uma alusão à montagem invisível defendida por Bazin.
Dulce Sudor..., visto como um filme, aponta-nos
traços fundamentais na maturação do projeto poético de
Rio Branco e, no entanto, conduz-nos a paradoxos sobre
a concepção do sentido de tema e a pretensão de uma
fotografia brasileira e documental que seja representativa
de uma identidade una e latina. As imagens seguintes ao

em jogo atuando na

díptico formado pelo livro aberto – garoto negro, à esquerda,

cena. Esse tipo de construção introduz o espectador

e fachada deteriorada, à direita – constituem um conjunto

em uma dimensão espacial e temporal envolvendo-o

muito semelhante ao grupo de imagens da exposição e do

numa experiência de “realidade” mais “total”. As

filme Nada Levarei... realizados entre 1980 e 1981.

estéticas de montagem concebidas e discutidas pelos

Nesse trecho de seis páginas que compõe o início da

teóricos do cinema realista nos ajudam a perceber os

segunda parte do livro, percebemos as cenas “internas”

deslocamentos de sentido que Rio Branco realiza com

do bairro do Maciel: o calçamento das ladeiras; o cartaz

sua fotografia de origem documental. Para Bazin, o curso

do cigarro Hollywood jogado no meio-fio; os casarões

dos acontecimentos na narração fílmica deve absorver a

velhos escorados por vigas de madeira; o cliente e a

intensidade da duração “natural” da ação. Assim, a obra

prostituta; a janela que dá para um quarto com cartazes

será capaz de emular um tempo “real” no relato da ficção.

e recortes de revista sobre a parede; o olhar da mulher

Percebo o livro fotográfico de Rio Branco como

com decote meio em V, sentada no batente de uma casa.

uma experiência narrativa, cujo fluxo é estruturado por

A imagem que abre esse trecho tem, em primeiro

elementos que podem ser compreendidos pela perspectiva

plano, um carro da década de 1960, com duas crianças

das teorias realistas que aprofundaram essa dimensão

ao fundo, sentadas no meio-fio (Figura 3). É impossível

fenomenológica. Sua atitude de localizar a Bahia, a cidade de

não relacionar essa imagem às cenas típicas e turísticas

Salvador, para, enfim, mergulhar no cosmos do Pelourinho,

dos automóveis envelhecidos das ruas de Havana.

possibilita compreender que, nesse fluxo, há uma analogia

Cuba é aqui, em Dulce Sudor Amargo. Esse sentido

com o tempo contínuo da narração, da sequência dos fatos

funciona como uma espécie de força de unidade latino-

e da percepção visual de uma sequência introdutória que

americana. O trecho de abertura da parte central do livro

desliza de modo fluido, panorâmico e mais espacial sem a

– Pelourinho-Maciel – é protagonizado enquanto primeira

obstrução dos cortes bruscos realizados nas montagens de

imagem por um signo simbólico de Cuba.

Nada Levarei... (exposição e filme).

Ao afastar-se do topos Maciel e querer que o tema

O prólogo do livro Dulce Sudor Amargo, constituído

seja “prazer e dor”, o artista exercita no livro uma

por 26 imagens, funciona como um grande plano-

tentativa de abstração, fugindo discretamente do factual

sequência baziniano, introduzindo-nos em um campo mais

da comunidade de prostituição, da realidade sempre

aberto, em que percebemos os lugares dos objetos e o

“terrível” daquele lugar, escapando assim da imposição

espaço entre eles, o lugar do homem na praça, na feira,

do referente em um trabalho fotográfico de caráter

na praia e, portanto, na paisagem cultural de seu lugar de

documental. De fato, esta ação indica as mudanças que

origem, antes de entrar no drama extremo da proximidade

acontecerão em seu percurso artístico nas próximas

dos retratos, dos corpos e peles. Esse tempo mais
alongado do prólogo é o lugar da impressão de realidade,

décadas, e o livro é um atestado físico evidente dessa
56

abstração em curso.
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Poderíamos dizer também que o movimento modesto

Sua visão sobre o livro fotográfico apoia-se na

de abstração desejado por Rio Branco foi em direção ao

mobilidade das imagens, em sua sequencialidade como

horizonte aberto de uma representação da identidade

discurso. São as linguagens da imagem em movimento

brasileira e, com isso, foi engolfado pelo projeto político

que o mobilizam para a adesão ao livro como suporte,

da coleção como um artista essencialmente latino-

veículo da fotografia. Monasterio pondera que, apesar de

americano. Há recuos nesse avanço imaginado por Rio

se considerar a qualidade de uma ampliação fotográfica,

Branco, se tivermos como parâmetros a contundência

é por meio do formato livro que a fotografia impressa

de trabalhos anteriores realizados entre 1978 e 1981 – de

funciona melhor, pois se relaciona com um conjunto de

Negativo Sujo a Nada Levarei....

imagens que estão constituídas em uma certa ordem.
Para ele, é a lógica do livro que faz a fotografia funcionar,
democrática e portátil (In: Parada, 1987). Além disso,

Dulce Sudor Amargo, México

ele aponta a necessidade de se criarem uma produção

e a Coleção “Río de Luz”

e circulação da fotografia no país em contrapartida à

A coleção “Río de Luz”, muito prestigiada no mundo

ausência de mercado de arte e galerias, que naquele

da fotografia, representava naquele contexto uma

momento, em 1987, só havia na Cidade do México.

alternativa às publicações americanas e europeias,

A expansão da fotografia como linguagem servia

uma conquista de território para a chamada fotografia

igualmente à retomada política e identitária de uma

autoral produzida no continente latino. Pablo Ortiz

cultura nacional que representasse um novo momento

Monasterio, seu editor e coordenador, militante na

político. A coleção “Río de Luz” era, aos olhos dos

produção e reflexão sobre uma fotografia identificada

fotógrafos, artistas e editores envolvidos com a imagem,

por uma cultura de origem, foi uma das figuras mais

uma prova concreta disso. É sintomático o modo como

importantes na consolidação do México como país de

Pablo Monasterio se coloca, em certo momento da

intensa atividade fotográfica. Em entrevista a Esther

entrevista com a repórter da Aperture, no que se refere à

Parada, para a revista americana Aperture, Monasterio

capacidade do México em ter recursos para a publicação.

expõe sua visão sobre o livro fotográfico e a política
editorial da coleção “Río de Luz”, em meio a uma

[…] Às vezes quando falo com você, você parece

série de contingências. As circunstâncias culturais

dizer: “Ah, esses mexicanos estão no paraíso, as

do momento apontam para complexidades que nos

agências do governo estão investindo em cultura, e

auxiliam a compreender o papel que Dulce Sudor...

assim por diante”. Mas isso é difícil, gastamos muito

exerce em tal contexto, a despeito das intenções

tempo nisso. É complicado, é caro para o governo

poéticas de seu autor e de seu projeto artístico.

também. Os editores privados não farão isso. […]
Mas todos nós compreendemos em termos de

Para fazer livros, estou usando uma forma muito

política de educação, como essa nação vem sendo

antiga, mas que é influenciada por algo muito

influenciada por outras nações, isso é um importante

moderno: a linguagem visual e narrativa que tem

projeto, não a curto prazo, mas de resultados a longo

sido desenvolvida por meio da televisão e do

prazo, como o próprio FSA, de vocês (In: Parada,

cinema. Estamos misturando a jurássica tradição

1987, p. 73)12 (grifo meu).

do papel com essa moderna linguagem… estou

12 Tradução do autor.

fascinado com este híbrido (In: Parada, 1987, p. 73)11.
Pablo Ortiz Monasterio coordenou a coleção dentro

11 Tradução do autor.
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de um padrão. As capas tinham o mesmo design gráfico
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e obedeciam, em geral, a uma estrutura funcional de

por sua natureza técnica de reprodução. Ao passo que

conteúdo de um livro fotográfico convencional. As

os processos de impressão foram sendo melhorados e

escolhas para o elenco da coleção eram definidas

popularizados, a fotografia serviu não só para aumentar

segundo a ideia de fotografia autoral. A questão era saber

a sofisticação dos livros de arte, como também foi

trabalhar a linguagem pessoal dentro de um padrão

ocupando um lugar de protagonismo, enquanto

previamente estabelecido por um formato editorial, o

linguagem, em diversas publicações de arte.

que não chega a ser um problema “angustiante” para

O protagonismo da fotografia se insinua de diversas

a fotografia, já que a linguagem fotográfica jamais

maneiras e em tempos históricos distintos: seja como

reivindicou, com veemência, um sotaque de livro de

meio de reprodução

artista ao longo da história do século XX.

para os chamados livres

Coincidentemente, a assinatura oficial de Monasterio

d’artiste14, publicações

14 Não confundir com o termo Livro de Artista, tal como é pensado
atualmente. A ideia de Livre d’artiste é problematizada no estudo
de Joanna Drucker, The Century of Artist’s Books de 1995: “Esses
livros são trabalhos finamente produzidos, mas eles param antes
de ser livros de artista. Eles param no limite do espaço conceitual
em que os livros de artista operam”. Paulo Silveira destaca que
Drucker chama a atenção para o fato de que “uma única definição
do termo seria altamente enganosa. Livre d’artiste quando grafado
em francês significa livro ilustrado [...]” (Silveira, 2001).

enquanto editor estreou na coleção somente com o

localizadas já no final do

oitavo número, o livro dedicado a Josep Renau: Josep

século XIX, cujo assunto

Renau Fotomontador. Renau se destacou na fotografia

é a pintura, o desenho

mexicana com um trabalho voltado para a colagem,

ou o universo criativo

procedimento historicamente ligado aos processos de

de um pintor, ou ainda

montagem. A questão da assinatura, ou não, da figura

quando atua como linguagem das diversas experiências

do editor – no caso da “Río de Luz” – não parece ser

de artistas de vanguarda nas primeiras décadas do

simplista. Não se trata somente da adoção de um padrão

século XX. Paralelamente a esses percursos, percebe-

no qual a coleção, a partir de determinado número, terá

se que o livro de fotografia foi-se construindo dentro

sempre a assinatura de um editor. Obviamente, existe

de um mercado editorial que flertava com a tradição do

um modelo que formatou a concepção gráfica da coleção

livro ilustrado e, pouco a pouco, foi absorvendo nesse

mexicana dentro de regras editoriais que a identificam

processo o livro constituído por imagens do fotógrafo

como um conjunto de livros funcionais ou livros

autoral ou do fotógrafo artista.

ilustrados. Tais termos fazem referência às classificações

Toda a maturação da ideia de fotografia moderna

que propõem os estudiosos para diferenciar o livro de

e documental foi tomando o livro como uma

artista do livro produzido sob a convenção do códice,

incubadora do gênero artístico. Portanto, sem entrar

tradicionalmente organizado com conteúdo objetivo:

em um detalhamento específico sobre as classificações

histórico, turístico, geográfico, econômico etc., ou

dos gêneros dos livros funcionais ou artísticos,

literário com conteúdo ficcional, dentro de um padrão de

podemos considerar que não houve, por um largo

gênero e editoração estabelecidos.

tempo da história,

O livro fotográfico é, historicamente, um campo de

uma necessidade

produção que adotou “naturalmente” as convenções do

reivindicatória vital dos

códice por analogias de uso com a pintura e a ilustração,

fotógrafos por um espaço

por um lado, e, por outro, com as publicações científicas.

artístico, de criação

Na revisão histórica do livro de arte, ele poderia estar

independente para o

ao lado dos chamados livres de peintres, ou livros

formato livro15.

ilustrados. Isso apenas para iniciar o problema das

Portanto, estou

classificações, o que não é o intuito deste estudo. O que

tratando o processo de

quero assinalar neste momento é que a fotografia foi
adotada de forma cada vez mais intensa nas publicações

15 O livro fotográfico nasceu “naturalizado” como veículo de
informação (artística ou não). Na medida em que foi adquirindo
importância artística, foi se adequando, comportando-se
como um livro ilustrado de arte, cujas regras de editoração
estabelecidas não abalavam o essencial atribuído à qualidade da
fotografia artística e autoral. São muitos os exemplos que marcam
esse alargamento conceitual, desde a Camera Work, editada por
Alfred Stieglitz entre 1902 e 1917, passando pelos livros alemães
dos anos 1920/1930, até os americanos documentais, sem contar
com a produção latina, quase desconhecida.

concepção do livro Dulce Sudor Amargo, do brasileiro
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Miguel Rio Branco, editado em 1985, no México, como
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um produto editorial fincado, por um lado, na herança

É um avanço, permanece dentro da tradição da

da tradição da publicação fotográfica ilustrada comercial

fotografia latino-americana, mas incorpora novos

e, por outro, como processo de busca por uma sintaxe

elementos em seu uso da cor (In: Parada, 1987, p. 73)16.

artística dentro das contingências do projeto político

16 Tradução do autor.

mexicano. Se entendemos a fotografia nos limites entre
linguagem e documento, atuando na construção de

Diversos aspectos estão contidos nas entrelinhas do

um discurso poético de artista, mas funcionando como

depoimento de Pablo Monasterio, que diz bastante sobre

a montagem de uma representação de identidades

as nuances que constituem a concepção da coleção, na

culturais, consideramos que o editor de imagens

qual se encaixaria um artista como Rio Branco. Depois da

em um trabalho de publicação fotográfica assume

exposição Nada Levarei..., no Rio e em São Paulo, de seu

responsabilidades cruciais no objeto-livro final.

filme homônimo com prêmios na França, da vinculação

Rio Branco e Monastério estão juntos na edição

com a Agência Magnum e da circulação do seu trabalho na

geral e final do livro, mas Rio Branco especifica a função

Europa e nos Estados Unidos, Rio Branco havia impactado

de Monasterio no agradecimento, quando a descreve

a audiência e ganhado autonomia de voo. O interesse por

como trabalho de “adaptação e produção para a

seu trabalho sobre o Maciel tinha a ressonância necessária

coleção” (grifo meu). Esse detalhe faz sentido quando

para ser acolhido prontamente pela política cultural do

temos um fotógrafo que vem de trabalhos com marca

México. Afinal de contas, adaptado como livro, aquele

muito pessoal, interessado em se adequar a um projeto

trabalho seria “muito importante, muito latino-americano”,

editorial cujo padrão obedece a uma coleção, ao formato

nas palavras de Monasterio, que o considerava, naquele

de uma série projetada por uma política pública.

momento, o melhor livro da coleção.

O encontro dessas duas instâncias aponta para a

Tratava-se de um trabalho difícil, caro e que provocou a

natureza da produção de um livro de fotografia que

mudança de formato do projeto gráfico, pois foi o primeiro

tende, no caso da “Río de Luz”, a incorporar o discurso

da série a passar para a forma horizontal. Naquele contexto,

do artista. A proposta é absorver a fala do artista e

o trabalho de Rio Branco chegou quebrando as regras

contornar os limites do projeto editorial. Por isso, o

econômicas da coleção e ampliando a percepção estética de

trabalho de “adaptação” se ajusta ao caso de Rio Branco.

Monasterio. Apesar de ser em cor, o trabalho era “simbólico

O depoimento de Monasterio sobre a chegada de Rio

e dramático”, qualidades que Monasterio atribuía ao filme

Branco ao projeto “Río de Luz” é revelador:

em preto e branco, afinadas ao seu sentimento de que o
continente latino-americano era, em si, bonito e doloroso:

Em Dulce Sudor Amargo Flores Olea havia visto
trabalhos de Miguel Rio Branco em Paris, então ele os

Tenho a forte impressão de que a fotografia em

propôs para a série. Obviamente o livro é o melhor,

preto e branco se adequa melhor a nossa realidade,

em certo sentido: é muito importante, é muito latino-

que é dolorosa e dramática. De qualquer modo, o

americano. Quando Rio Branco chegou, já tinha tudo

preto e branco é uma linguagem mais simbólica

reunido. Ele havia trabalhado com muitas pessoas em

que o colorido... As pessoas estão fazendo cor cada

Paris fazendo a edição. Ele tinha uma ideia diferente

vez mais, e imagino que por influência dos Estados

para o livro; queria um tamanho diferente. Então,

Unidos. Nesse caso, fazer preto e branco torna-se

pela primeira vez eu decidi ter um formato diferente

um tipo de resistência cultural, o que eu estimulo.

(horizontal ao invés de vertical). A produção foi muito

Mas não podemos ter a mente fechada com relação

cara; mas valeu a pena. É um livro que considero muito
interessante, tão importante quanto The Americans.

a isso. É por isso que gastamos bastante dinheiro
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com o livro de Rio Branco, porque ele mostra
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um modo diferente de usar a cor, diferente do

trabalho de Rio Branco. The Americans, de Robert Frank,

mainstream, do que é feito na América do Norte (In:

é um dos trabalhos considerados mais importantes da

Parada, 1987, p. 74)17.

história do livro fotográfico. É inegável a importância

17 Tradução do autor.

de Baudelaire e Frank na história da cultura moderna
ocidental, mas a que serve esse tipo de referência e

É interessante como sua visão entrelaça as referências

repertório proferidos com tanta certeza, dentro do

em função de uma atitude projetiva para a ideia de

contexto do projeto político da coleção “Río de Luz”?

“fotografia latino-americana” e “realidade latina”, a

“Doce suor amargo” é uma boa metáfora: necessária

partir dos referenciais da história e do repertório norte-

para Rio Branco – no curso de sua poética – na

americanos, justamente um dos países que formataram a

possibilidade de olhar o Maciel no Brasil, e útil para

história da fotografia, contra os quais a posição aguerrida

Monasterio apropriar-se da imagem do Brasil como

mexicana estava se colocando. Monasterio usa ainda o

espelho da América Latina.

surrado clichê que sobreviveu por tempos, para muitos

O Baudelaire de Monasterio seria aquele flâneur

fotógrafos, em busca de um ideal artístico: “A cor está

entregue ao fluxo da vida erótica e cotidiana do Maciel.

mais próxima ao modo como nós experimentamos a

No entanto, não esqueçamos que é o mesmo poeta a

realidade. Assim, imagino que fiquemos atraídos ao

destilar seu intelectualismo classista no exercício de sua

mais simbólico Preto e

“botânica no asfalto”. Seu famoso e assustado discurso

18 Idem.

Branco”18.

no Salão de 1889 revela forte teor classista diante do

As impressões sobre o trabalho de Rio Branco

impacto popular da fotografia sobre as belas artes e

acentuam ainda mais a sutileza das questões sobre

as belas letras. Monasterio supõe que Rio Branco não

a representação da realidade por meio da fotografia,

estaria com as classes sociais baixas, trabalhando pela

quando Monasterio (In: Parada, 1987, p. 73) diz que

revolução, mas teria a capacidade de entrar em “certos”

Dulce Sudor... é um

universos para nos mostrar as “coisas terríveis da vida”.

breakthrought :
19

“Permanecendo

19 A expressão possui tanto o sentido de avanço importante
quanto o de ruptura.

A metáfora baudelairiana de Monasterio não se
adéqua à força narrativa de Rio Branco. O trabalho

na tradição da fotografia latino-americana, mas

com o Maciel é um trabalho feito no limite, em todas as

incorporando novos elementos em seu uso da cor”:

suas significações possíveis. A comunidade do Maciel
em Nada Levarei... (exposição e filme) tem o corpo
como o parâmetro para se discutirem sociabilidade,

Rio Branco é um pintor e faz filmes também, você sabe,
com um ponto de vista muito pessoal. Emocionante.

identidade, pose. No livro Dulce Sudor..., o limite fica

Há uma forte sensação carnal, de sexualidade.

entre a autenticidade do inquieto trabalho original

Não acho que ele está com as classes mais baixas,

(Nada Levarei...) e a pretensão (ideia projetada pelo

trabalhando pela revolução, mas de algum modo ele

nacionalismo mexicano) de representar um continente

entra em certos universos e mostra pra você, como

predestinado ao belo, terrível, doloroso e doce.

Baudelaire, as coisas terríveis sobre a vida. É belo e

Monasterio parece ter projetado no livro

doloroso – e de algum modo a América Latina é dessa

Dulce Sudor Amargo o seu The Americans latino,

forma (In: Parada, 1987, p. 75, grifo meu)20.

imprimindo ao trabalho de Rio Branco uma
visão artística e refinada por sua experiência

20 Tradução do autor.

com edição em fotografia, mas nem por isso
Charles Baudelaire e Robert Frank representam para
Monasterio referenciais para entender e interpretar o

deixou de assumir um olhar estratégico, político,
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editorial e mercadológico. Seu trabalho, de
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algum modo, representa, por meio da coleção,

do topos e do factual, para falar de “dor” e “prazer”.

a tradição cultural de seu país com forte traço

A espacialidade entre os planos, utilizada nas

nacionalista. Há uma postura um tanto agressiva

imagens externas da paisagem na parte introdutória

de Monasterio com a repórter Esther Parada, ao

do livro, persiste nesse trecho dos interiores e dos

falar da busca pela qualidade técnica dos livros

corpos. Esse sentido está tanto entre as imagens dos

mexicanos como estratégia de competição com o

corpos e retratos quanto nos próprios retratos. Muito

mercado de livros norte-americanos. Monasterio

cinematográfica, no sentido narrativo, a imagem da

é direto e pragmático:

sacada – a da página 54 – retorna ao conjunto do livro.
Do ponto de vista de um voyeur ou de um bandido, ou
Você está fazendo esta entrevista agora porque

de um personagem que seja os dois ao mesmo tempo,

nós temos produzido todos esses livros e a coleção

observamos a rua da sacada de um sobrado por entre

ganhou um prêmio no ICP (1986 International Center

as frestas de seu guarda-corpo. Em grande primeiro

of Photography Honorable Mentions for publications)

plano, no chão da sacada, um revólver, um gibi e um

em Nova York ano passado, porque os livros são

livro. No último plano, cinematograficamente localizados

bem produzidos! Talvez vocês (Norte-americanos)

no espaço, entre as pequenas colunas que sustentam o

tenham chegado a um ponto em que ter livros tão

guarda-corpo, estão lá embaixo, na rua, sem perceberem

bem produzidos não passa de um tipo de luxo! (In:

que estão sendo observados (fotografados), um homem

Parada, 1987, p. 74)21.

em um dos “quadros” e, no outro, uma mulher, uma
senhora e uma criança, todos na porta de um bar.

21 Tradução do autor.

Nessa imagem, que poderia também ser captada em
É com essa carga política que a “Río de Luz” foi

Havana, figuram elementos de um enredo ou de uma

gestada e mantida por sete anos. E Dulce Sudor Amargo

cena de filme, que ora está sendo percebida por seu

escapou de tal projeção conceitual e ideológica? A

captador, ora proposta ao leitor como um mecanismo

excelência de Pablo Monasterio foi perceber a veia

narrativo e documental daquele lugar. A força narrativa

cinematográfica de Rio Branco, intuir uma concepção

está na superposição dos acontecimentos e personagens

fílmica para a edição de imagens e deixar o artista

posicionados em planos diversos na mesma tomada. É

exercer sua fluência narrativa, característica primordial

possível aludir às intenções e desejos de Bazin, quando

de seu trabalho fotográfico. A percepção cinemática

se referia às composições

e a concepção de montagem salvam o trabalho de

realistas na montagem

Rio Branco do molde editorial do livro funcional de

de um filme, no qual tudo

fotografia? Diríamos, a princípio, que sim e que não, por

ocorre ao mesmo tempo

variados motivos.

e agora22.

As imagens do eixo central de Dulce Sudor... retomam

No conjunto narrativo

22 Segundo Ismail Xavier, “Este fenômeno da profundidade
de campo tem sua importância dramática. Tanto em fotografia
quanto no cinema ele será responsável por determinados efeitos.
A oposição nitidez/não nitidez, que marca uma série de objetos
copresentes numa imagem, traz sua carga semântica. Se todos
estão em foco, tenho uma imagem diferente da que eu teria se
apenas um ou alguns estivessem. Na narração cinematográfica,
a manipulação da profundidade de campo é extremamente
funcional (seleciona e informa, conota, segrega, reúne, ajuda a
organizar)” (Xavier, 1984).

a força das elaborações anteriores, de 1980 e 1981: os

do livro Dulce Sudor...,

interiores, os corpos, as mulheres. Na próxima sequência

a imagem da sacada

observamos esse movimento (Figura 4). A partir daí,

com revólver, inserida

entramos nas casas de forma mais fluida, aparentemente

dinamicamente nesta sequência, reativa o movimento e

suave, mas não menos perigosa. Talvez seja essa a

a mobilidade de toda a sequência. De dentro do quarto,

sutileza que Rio Branco queria imprimir à nova ordenação

da mesma sacada, na fotografia ao lado observamos

de suas imagens do Maciel para Dulce Sudor.... Talvez
seja essa a sua vontade de afastamento (muito discreto)

uma figura vindo em movimento (a figura em flou) da
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sacada. A outra mulher, à direita na fotografia, posa
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deliberadamente para a câmera. Com as mãos na cintura

dão espaço para a figura e fundo, para a dinâmica dos

e porte de modelo, possivelmente acabou de levantar

acontecimentos, que se mostram paralelos. Nesse sentido

a camisa para mostrar os seios. As duas mulheres

é que surge certa sedução e beleza, um arrebatamento

poderiam estar em imagens separadas, como duas

das cores e dos corpos. No entanto, tudo é instável no

fotografias separadas. Porém, são duas cenas que se

universo que Rio Branco reconstrói no livro. O conjunto

encontram no mesmo quadro e que, no fluxo narrativo,

que vem a seguir começa a dizer o contrário, a constituir-

ainda trazem os resquícios da imagem anterior da sacada

se como um discreto contradiscurso e aproximar-se da

pela indicialidade dos objetos (gibi, revólver, figuras na

densidade de outrora (Figura 5).

rua) e pela permanência, em nossa memória perceptiva,

Rio Branco chega mais perto dos corpos, das cicatrizes

do aqui e do agora, e a duração experiencial da fotografia.

e do sexo. Quanto às imagens, já as conhecemos, pois

A dimensão espacial e a simultaneidade de

muitas delas foram utilizadas anteriormente em Nada

movimentos colaboram para que as outras imagens

Levarei..., exposição e filme. O importante aqui é observar

reativem o sentido de fluxo. Observem que os retratos

como elas se inserem nesse novo conjunto, em diálogo

nesse encadeamento são bem menos frontais e,

com as páginas anteriores; observando sempre o livro

quando o são, possuem um elemento que desestabiliza

enquanto concepção fílmica: os horizontes, as praias, as

a dureza da frontalidade: tudo é instável, enviesado

feiras, o bairro, os interiores, e os corpos por meio dos

e oblíquo. A fotografia da mulher na cama – também

quartos, retratos e peles. O aspecto cinematográfico da

traz a pose clássica de revista de moda, com os braços

narrativa de Dulce Sudor Amargo reordena o caos dos

formando um desenho triangular no quadro. Apesar da

fragmentos e cortes, dos enquadramentos incisivos

presença preponderante do rosto em primeiro plano, a

da exposição e da edição do filme e cria nuances mais

profundidade de campo traz conforto espacial à imagem

abrangentes de significação daquela comunidade,

e cumpre uma “função dramática” ao nos dar também,

ganhando – na estrutura do livro – contornos mais

embora em níveis diferentes, a estampa da colcha de

labirínticos. As sequências de imagens permitem,

cama em um plano mais à frente do “primeiro plano”. E

cinematicamente, ao fruidor entrar e sair de lugares,

em outros mais atrás, e nas laterais, os recortes de revista

perceber os espaços, olhar seus personagens em fluxo

na parede descascada à direita e ao fundo. Todos esses

constante, intensificando um tipo de fluência dramática.

elementos narram, descrevem esse lugar e essa mulher.

As cenas (imagens) que se seguem após os quartos e

As imagens que se seguem à da mulher na cama

as peles permanecem com as pessoas, os retratos, mas

possuem, igualmente, algo de sedução no movimento

voltam para a rua e se misturam a planos mais abertos e

dos corpos, na espacialidade do lugar e na cor dos

de conjunto em que o cotidiano sobressai (Figura 6).

elementos de cena (o lenço em volta do corpo, os

Reaparecem os retratos como “álbuns de família”,

sapatos altos e brancos), que misturam azuis (paredes

as brigas de galo, os quintais, as visões de cima das

de fundo), vermelhos (lenços e paredes de fundo) e

fachadas e ruas. Ressurge também o díptico que

amarelos. Há fluidez nessa sequência, que confere um

consolida sua onipresença nos anos 1980 e que, pela

tipo de suavidade a essa passagem, apesar dos signos de

primeira vez, se fixa no suporte impresso: o cachorro-

perigo: o revólver, a espreita, a serpente, a cicatriz estão

homem e o homem-cachorro. Essa dupla de imagens,

pontuados discretamente no conjunto de imagens.

que se mostra no livro aberto, está ali fincando sua

O Maciel, de Nada Levarei..., em sua configuração

significação e se mostrará cada vez mais importante

mais direta e carnal, permanece na reordenação de

nos anos e décadas seguintes como síntese de uma

Dulce Sudor..., mas é relativizado por essas distensões
sequenciais, cujas imagens, em sua individualidade,

poética: juntas, compartilham um nó tácito impossível
68

de ser desfeito, tal é o gesto preciso de encaixe e
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composição do objeto. Separadas, são tão enigmáticas

É perceptível que o livro Dulce Sudor Amargo, em seu

quanto óbvias e falam justamente da diferença entre

ritmo de cinema, terminasse com uma lufada de otimismo

ser um objeto olhado e ter sua imagem deslocada

sobre o lugar retratado, apesar da “vida terrível”

para a forma fotográfica. O “simples” fato de ter sido

encontrada em seu cotidiano. A sequência de retratos

registrado de determinada maneira nos reapresenta

mais amenos é encadeada à série final de brancos, azuis,

suas circunstâncias simbólicas. Esse já famoso díptico,

areia e céu (Figura 8). Esta última chega até ser abrupta

no momento do seu percurso no livro, funciona

como desfecho do livro, pois a quantidade de imagens

para amarrar com sua dureza e frontalidade alguns

que constituem esses dois blocos finais é muito pequena,

subterfúgios do seu labirinto de narração.

em comparação aos conjuntos anteriores.

Nas próximas sequências, fazemos um retorno

As imagens “puras”, “limpas” e “frias” (com

a Havana (à América Central, ao México?) (Figura 7).

predomínio absoluto de azul), que dão o corte final, são

As cenas de rua exibem um colorido gracioso: nas

apenas três fotografias. Juntas, elas constituem um rápido

estampas floridas dos vestidos, na camisa xadrez do

epílogo após a bela imagem pitoresca de uma baiana

menino, na pintura esmaecida das fachadas. O quase

carregando seu tabuleiro, prestes a entrar em um beco,

pitoresco é quebrado pelos cortes assimétricos e

onde se vê em perspectiva a luz da cidade ao fundo, no

pela postura desarmada da maioria dos personagens.

último plano. Observem a parede sobre a qual a figura

Reaparece aqui outra imagem importante no trabalho

da baiana passa: a mistura entre o azul e o verde está ali.

de Rio Branco, para enfatizar a cadência de “quadros

São os mesmos tons da parede pintada com a imagem

em movimento” na curva sequencial do livro: o ponto

da sereia do início do livro. As intenções de Rio Branco

de vista do bar, dividido em dois quadros pela coluna

de ampliar seu cosmos para além da vida “pesada” do

de azulejos, tal qual um fotograma de filme ou a

Maciel, de fato, revelam um desejo em seu percurso de

justaposição de dois diapositivos verticais.

poder alcançar um tema mais abstrato para sua fotografia:

Daí em adiante o tom casual e cotidiano permanece

a questão do prazer e da dor. Nesse sentido, poderemos

como um condutor rítmico, já tendo retomado a

relacionar diretamente a vontade do artista com o

suavidade inicial. O refluxo, formado por imagens

desejo do editor da coleção em fazer desse conjunto de

familiares e domésticas, apresenta-se para preparar

imagens e desse livro uma aplicação imediata à sua visão

o desfecho do livro num impulso novo, sugerindo um

determinada de que a América Latina seja isto mesmo:

movimento de fuga daquele lugar, de mudança da

restrinja-se a uma realidade dolorosa, mas bonita; terrível,

temperatura da cor e novamente um distanciamento,

mas exuberante; pobre, mas esteticamente dramática.

um voo de volta à natureza. Na sequência, as cores mais

O primeiro livro da carreira de Miguel Rio Branco

quentes e mornas são substituídas pela predominância

findou por carregar essa imagem de beleza trágica. No

do branco e do azul. A cor branca e os tons claros

entanto, o diferencial que podemos constatar é que, de

aparecem nas vestimentas: camisas, vestidos, turbantes,

fato, existe também um artista nesse processo. E que

roupas estendidas. Alguns azuis permanecem de

Dulce Sudor Amargo, a despeito de sua adaptabilidade

fundo: nas paredes, fachadas e toalhas de mesa. Os

ao projeto político dos mexicanos, exercita uma “escrita”

enquadramentos se abrem novamente, localizando

bastante refinada quanto à fusão de dois aspectos da

os espaços e limpando as imagens até que os azuis

persona artística de Rio Branco: o pictórico e o fílmico. Eles

dominem completamente a sequência final, rumo ao céu

se entrelaçam de modo tão sutil, que nenhum sobressai

e à praia. Estamos de volta ao começo, mas, ao invés do

em detrimento do outro, correndo o risco de se exibirem

horizonte quente ou lilás, temos visivelmente a cor do
amanhecer, mais pura e fresca.

autonomamente como um mero efeito. O fílmico está,
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obviamente, na cadência narrativa e de montagem das
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séries, mas se apresenta especialmente na potencialização

que ultrapassa sua objetualidade: a experiência fotográfica

que tal encadeamento possui, quando se constitui das

do estatuto da imagem estática na poética do filme (Nada

imagens de figuras e acontecimentos simultâneos, nos

Levarei...) e a percepção cinematográfica na constituição

quais a espacialidade dá espessura ao lugar e às pessoas

narrativa do livro (Dulce Sudor...), ampliando assim as

retratadas. Daí a relação, a alusão às teorias perceptivas e

considerações sobre a experiência de limite entre o real

de produção dos chamados realistas do cinema.

e sua construção, e entre o objeto e a imaterialidade da

Quanto ao pictórico, ele não está apenas nas cores

imagem fotográfica no exercício da sequencialidade.

quentes, nos amarelos e vermelhos das peles. Está na
fusão azul-verde muito bem localizada em pontos nodais
da narrativa, misturando (fazendo-nos olhar essa mistura)
natureza e cultura, quando mostra o mar e o céu, sejam
Referências

captados diretamente, sejam pintados artificialmente em

BAZIN, André. O que é o
cinema? Tradução de Eloisa
Araújo Ribeiro. Prefácio e
apêndice de Ismail Xavier. São
Paulo: Cosac Naify, 2014.

figuras e paisagens sobre a parede. Ou mesmo na cor
esmaecida da arquitetura colonial decaída. Nesse sentido,
o filme-livro de Rio Branco tem o que dizer da Bahia, tem
o que falar sobre aspectos do Brasil. Falamos de uma

CARRIÓN, Ulises. A nova arte de
fazer livros. Tradução de Amir
Brito Cadôr. Belo Horizonte:
Editora C/Arte, 2011.

certa perda de romantismo das imagens pitorescas de
suas cidades. Ou seria do persistente convívio, ainda que
descompassado, entre felicidade natural e drama histórico?
Dessa forma, não observo esse mesmo trabalho como

DERDYK, Edith (Org.). Entre
ser um e ser mil: o objeto livro
e suas poéticas. São Paulo:
Editora Senac, 2013.

representante de uma fala latino-americana ou mexicana,
apesar de ter sido encerrado em tal perspectiva. É
evidente que, ao entrar no universo de Salvador pela

FILHO, José Mariano Klautau
de Araújo. Miguel Rio Branco:
imaterialidades do objeto,
materialidades da imagem.
Tese (Doutorado em Artes
Visuais). São Paulo, Escola
de Comunicações e Artes,
Universidade de São Paulo,
2015.

via do livro Dulce Sudor..., por vezes estamos em outros
lugares do continente. Porém, os deslocamentos poéticos
que fazemos como uma experiência de unidade cultural e
geográfica levam-nos bem mais para a América Central:
República Dominicana, Panamá, Cuba, Nicarágua. Uma
América Latina apenas parcial.

documento social”. O Globo, Rio
de Janeiro, out. 1978. Coluna
“Artes Plásticas”.

Gravação feita por Mariano
Klautau Filho. 1 arquivo sonoro
digital (1h 03 min 47 seg).

PARADA, Esther. “Coleção ‘Río
de Luz’”. Aperture, 1987. Seção
People and Ideas.

SILVEIRA, Paulo. A página
violada: da ternura à injúria na
construção do livro de artista.
Porto Alegre: Editora da UFRGS,
2001.

REVISTA IRIS. “Resenha crítica
sobre exposição de Miguel
Rio Branco”. São Paulo, n.
317, p. 10, maio 1979b. Seção
“Exposições”.
RIO BRANCO, Miguel. “Carta
a Pietro Maria Bardi”. Rio de
Janeiro, 23 jan. 1979c. 1 p.
datilografada. Pasta Miguel
Rio Branco. Documentação de
Referência, Acervo da Biblioteca
do Masp.

SIZA, Tereza. Miguel Rio
Branco habla con Tereza
Siza. Madrid: La Fábrica y
Fundación Telefónica, 2002
(Colección “Conversaciones con
Fotógrafos”).
XAVIER, Ismail. O discurso
cinematográfico: a opacidade e
a transparência. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1984 (“Cinema”,
v. 4).

______. “Miguel Rio Branco”.
Revista Iris, nov. 1979. Seção
“Portfolio”.

Apesar do rigor de uma coleção pertencente a um
KRACAUER, Sigfried. Teoría del
cine: la redención de la realidad
física. 1ª edición, 2001. 5ª
impresión. Traducción de Jorge
Hornero. Paidós: Barcelona,
2013.

projeto político de publicação industrial, a fala artística
de Rio Branco está preservada em seu primeiro livro
fotográfico. Ainda que na incerteza de um avanço
ou recuo comparado à contundência das montagens
anteriores de 1980 e 1981. Podemos ver o primeiro

LEMOS, Fernando Cerqueira.
“Para o fotógrafo, o livro é uma
etapa indispensável”. Folha
de S.Paulo, 6 jun. 1980. Seção
“Artes Visuais”.

livro de 1985 como uma suspensão, uma parada para
a autorreflexão de seu trabalho como representação
de seu país, ainda que fosse por meio das concepções
nacionalistas dos projetos mexicanos.
Dulce Sudor Amargo inicia um procedimento que irá
adensar-se nos trabalhos futuros e permitir uma fruição

72

MORAIS, Frederico de. “Na
fotografia, o compromisso
com a realidade: denúncia e

______. Dulce Sudor Amargo.
México, DF: Fondo de Cultura
Económica, 1985.
Site
______. “Entrevista a Mariano
Klautau Filho”. Gravada por
Mariano Klautau Filho. Araras,
Rio de Janeiro, 15 out. 2014d.
1 arquivo sonoro digital (1 h 26
min 23 seg).
______. “Escrevendo com
imagens”. 2015. Conferência
realizada no Encontro de
Fotolivros realizado no Sesc Vila
Mariana, São Paulo, 10 abr. 2015.

MIGUEL RIO BRANCO –
SITE OFICIAL DO ARTISTA.
Disponível em: http://www.
miguelriobranco.com.br/.
Acesso em vários períodos.

73

Figura 3: Sequência do livro Dulce Sudor Amargo, 1985.

Figura 1: Sequência fotográfica inicial do livro Dulce Sudor Amargo, 1985

Figura 2: Sequência do livro Dulce Sudor Amargo, 1985.

Figura 4: Sequência do livro Dulce Sudor Amargo, 1985.

Figura 5: Sequência do livro Dulce Sudor Amargo, 1985.

Figura 7: Sequência do livro Dulce Sudor Amargo, 1985.

Figura 6 : Sequência do livro Dulce Sudor Amargo, 1985.

Figura 8: Parte sequencial do final do livro Dulce Sudor Amargo, 1985.

ATLANTIS
Um exercício de desapego
no naufrágio da memória
Denise Gadelha, 2016
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Um dia tudo o que existiu restará apenas na memória imaterial

/ O destino é implacável com
quem demora a agir.
Diante da hesitação,
parece que o curso da vida
reivindica as rédeas da
situação para forçar uma
tomada de decisão.

// Ultimamente, meu antigo apartamento
em Porto Alegre permanecia fechado
a maior parte do tempo. Eu quase não
via o que se passava por lá. Ainda assim,
tinha a estranha sensação de que
minhas obras nas paredes seguiam
percebendo tudo em meu lugar, já que
continuaram a testemunhar os ciclos
dos dias. Suscetíveis à modulação
da luz alternada entre o claro e o
escuro, o frio e o calor; em gradações
brandas quando nublado, intensas se
ensolarado, opacas quando chovia...
Enfim, um pedaço do infinito marcado
pela passagem de muitas luas sem minha
presença física ali.
Então veio a água, arrastando a
estagnação pela correnteza de uma
catástrofe pontual. Ninguém sabe de
onde até agora, embora tenha vindo em
grande volume – o suficiente para mofar
tudo. Para evaporar e condensar por
diversas vezes; para derreter a superfície
da matéria. Decompor, fermentar,
transmutar. Invocar algum tipo de vida
atenta novamente, nem que seja sob o
sôfrego sopro do socorro que antecipa
uma despedida.
Sobretudo,
para suspender o tempo,
marcar sua passagem no fluxo
irreversível dos acontecimentos.

No dever de desver
o passado ganha
novos espelhamentos

Daí o impulso da urgência
reverberou um clamor pela
existência, rompendo a surdez
dos cômodos desabitados.
Erupcionou a lembrança de que
tudo aquilo que pode existir
só se realiza diante de algo ou
alguém que comprove tal fato
por meio da convivência.

82

83

84

85

86

Em toda memória há imaginação
raízes expostas escancaram a frágil estrutura da vida.
.
Esta história aconteceu mais ou menos na mesma época em que um ciclone
assolou porto alegre. Disseram que ventos devastadores vieram do rio e
adentraram a cidade em direção ao centro, arrastando uma correnteza de
destruição. Árvores foram arrancadas do solo violentamente —
eram tantas que muitas ainda ficaram caídas no chão por meses;
/// Fechamento de ciclo

OBS
A totalidade é múltipla. A abstração é arbitrária, pois generaliza aquilo que é único. l Seria plausível imaginar um modelo para
a malha espaçotemporal constituído como um “patchwork” de planos em relativa continuidade? s Se o espaço é altura, largura
e profundidade, t O tempo é distância focal. n As linhas de força que articulam a grade espaçotemporal devem sofrer ação da
curvatura moldada em relação à perspectiva do ponto de vista observado. No fluxo temporal linear poderá haver saltos sequenciais
no espaço para atualizar o alinhamento com os planos vizinhos.
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Fotolivros e antropologia visual
Fernando de Tacca

Antes de vir a ser um “objeto útil” de leitura ou “um

Pretendo neste texto perpassar questões que implicam

meio para” alguma coisa na prática da Antropologia,

uma produção editorial no campo fotográfico

a fotografia é um momento de descobertas e de

que, mesmo sem se almejar epistemologicamente

trocas de sensibilidades à volta da imagem. À volta

antropológica, encontra um lugar de diálogo com essa

de uma imagem. Tanto na vida cotidiana quanto

área do conhecimento. Assim, antes de apresentar

em uma situação docente, a fotografia deveria ser

diretamente algumas referências dessa produção

algo pertencente ao intervalo entre o sentido e o

no Brasil, principalmente, mas indicando outras

encantamento.

importantes referências internacionais, é necessária
uma passagem pela construção de uma legitimação no

Carlos Rodrigues Brandão

campo da antropologia e da fotografia. Pensamos que
dentro de uma perspectiva mais histórica, indicando
livros que compõem um universo referencial, não é
possível fazer um recorte vertical, e sim, sobretudo,
ressaltar essas referências.
O uso da fotografia como instrumento de aproximação
de um objeto de estudo antropológico ou sociológico
vem sendo manipulado por um olhar construído pelo
antropólogo e/ou fotógrafo. As escolhas de recorte e
dos elementos da linguagem fotográfica são opções
valorativas de um olhar que não pertence, geralmente,
ao imaginário da cultura estudada. A fotografia como
documentação, ilustração, fonte de dados, elemento de
inserção, ou mesmo como produto visual do discurso
científico, esteve restrita quase que somente àqueles
possuidores de sua tecnologia de produção da imagem
e de seu processo de produção de sentido. Ao indivíduo
e ao grupo estudado, caberia a função de representar
cotidianamente sua cultura, fotografada e registrada
na câmara operada por um elemento de fora de seu
contexto social. Dessa forma, os autores-fotógrafos que
delinearam os princípios do campo de ação da fotografia
na pesquisa antropológica agiram por intermédio de um
olhar específico de seu fazer fotográfico, um olhar de
fora da cultura. A fotografia traz embutido um programa
ideológico de representação da realidade que remonta
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ao Renascimento, ao desenvolvimento da pesquisa
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científica e ao modo de produção capitalista. Entretanto,

um céu, por exemplo, ao exaltar

a câmara não funciona sozinha: na produção virtual da

um índio romantizado e também

imagem – o ato fotográfico em si mesmo –, os elementos

ainda tradicional em seus costumes;

da linguagem fotográfica são articulados por um sujeito

outras imagens, no mesmo

enunciador que combina o código – enquadramento, foco,

sentido, são mis-en-scène, ou

ângulo de câmara, gesto do personagem, lentes, filmes –

acentuando técnicas de retoque

na produção de sentido.

para desaparecimento de elementos

Um dos primeiros trabalhos sistemáticos realizados

civilizados incorporados à vida

pelo olhar exógeno da cultura e que constitui uma coleção

cotidiana, recolocando, assim, seu

significativa, tanto pela quantidade de fotos como pela

personagem em um tempo que

proposta fotográfica, foi realizado por Edward Sheriff

não existe mais, como o relógio da

Curtis, no começo do século nos Estados Unidos. Curtis

imagem ao lado.

começou na fotografia ainda na adolescência, quando

De 1906 a 1927, Curtis e seus

trabalhou como assistente em um estúdio de fotografia.

colaboradores passaram de uma

Sempre um autodidata, sua vida profissional iniciou-se em

reserva a outra em todo o Oeste

1891, afirmando-se a partir de 1897, quando começou a

do rio Mississipi, sendo sempre

fazer portraits e imagens românticas do Oeste americano.

fiéis aos itens citados. A série de

Sua inserção no mundo científico aconteceu a partir do

vinte volumes The North Americans

convite para participar da Expedição Harriman ao Alaska

Indians, com uma edição limitada

junto com cientistas de várias áreas. Sua primeira e efetiva

de quinhentos exemplares, foi

experiência com a fotografia etnográfica deu-se em 1900,

prefaciada por Theodore Roosevelt

quando um dos membros da Expedição Harriman, George

e propõe-se a descrever “por imagens e por palavras” a

B.Grinnell, convidou-o para viajar e fotografar os índios da

vida dos índios dos Estados Unidos e do Alaska. Apesar de

reserva indígena de Blackfoot, em Montana. Entre 1900 e

idealizar fotograficamente o índio americano tornando-o

1906 realizou uma extensa documentação das populações

“primitivo”, tradicional aos olhares da sociedade

do Sudoeste, das grandes Planícies e do Noroeste dos

americana – Curtis chega à obsessão de retocar objetos

Estados Unidos. Nesse período fotografou grande parte

aculturados fazendo-os desaparecer da imagem –, realiza

das imagens editadas e impressas na coleção The North

um dos primeiros trabalhos de documentação etnográfica

American Indians, composta de vinte volumes.

com uma proposta sistemática de trabalho de campo.

O primeiro volume foi publicado em 1907 e o último

Christopher M-Lyman assim se refere à produção de

somente em 1930. Curtis elaborou um sistema de vinte

imagens fotográficas de Curtis e de outros fotógrafos feitas

e cinco itens para orientar seus registros fotográficos

dos povos indígenas norte-americanos:

Imagens da coleção
The North American
Indians, de Edward
Sheriff Curtis
(retiradas do livro:
GRAYBILL, Florence
Curtis & BOESEN,
Victor. Edward Sheriff
Curtis: Visions of
a Vanishing Race.
Boston: Houghton
Mifflin Company, 1986)

e ao mesmo tempo captar amplamente o universo
indígena. A relação temática é extensa e demonstra

Para a vasta maioria de americanos que

uma primeira sistematização no uso documentário da

permaneceram nos centros populacionais do

fotografia etnográfica. A relação de temas fotografados

Nordeste, o Oeste existia apenas em imagens.

inclui rituais de iniciação, casamentos, ritos fúnebres,

Retratado como um ambiente selvagem, o Oeste

alimentação, pintura, adornos, tatuagens, habitação,

permanecia recheado por dramas e habitado por

organização social, religião, curandeirismo etc.

índios cuja “selvagem” era ainda nobre e pitoresca,

Entretanto, muitas de suas imagens são extremamente
retocadas: ele altera o clima da imagem ao acentuar

ou em sua hostilidade, parecida como um terrível
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desafio para a coragem vigorosa da sociedade

branca [...]. Assim, quando as fotografias retratavam

Aluna de Ruth Benedict e de Franz Boas, no começo

os índios como “selvagens”, eles eram confirmados

da década de 20 na Columbia University, Mead no último

como selvagens no imaginário das populações do

ano de psicologia decidiu estudar antropologia com Boas

Leste. (M-Lyman, 1982, p. 29, grifos do autor).

e, ao final, incorporou-se à sua equipe de colaboradores.
Seus primeiros trabalhos publicados já conjugavam a

Entretanto, o trabalho que ofereceu à pesquisa

interdisciplinaridade entre antropologia e psicologia.

antropológica uma dimensão metodológica e

Fazendo parte da Escola Americana de Cultura,

cognitivamente científica do uso dos meios extensores

Mead ajudou a definir uma nova área nos estudos

da percepção visual, principalmente a fotografia, vai ser

antropológicos: Cultura e Personalidade. O interesse

publicado somente na década de 40 e ser reconhecido

no estudo dos aspectos comportamentais da cultura

como primeiro trabalho dentro da área chamada de

aparece nas suas primeiras publicações: Coming Age in

Antropologia Visual na década de 70. Balinese Character: A

Samoa (1928), Growing Up in New Guinea (1930) e o mais

Photographic Analysis, de M. Mead e G. Bateson, reproduz

famoso Sex and Temperament (1935).

759 fotografias de um total de 25 mil negativos e resultou

Quanto a Boas, ele foi o pioneiro no uso da fotografia

de um longo trabalho de campo, seis anos em Bali. A

e do cinema na pesquisa antropológica e no trabalho

câmara fotográfica foi tratada como um instrumento

de campo, influenciando seus alunos nesse sentido.

de registro e de pesquisa, e não simplesmente como

Boas criou uma coleção sistematizada de fotografias no

captação de elementos visuais que poderiam servir de

American Museum Anthropology Department, embora

ilustração para hipóteses arguidas verbalmente.

o Bureau of American Ethnology o tenha precedido.
Seu estudo etnográfico realizado em 1897 foi um dos

Quando planejamos nosso trabalho de campo

primeiros trabalhos ilustrados com fotografias originais

decidimos utilizar ativamente o cinema e a

de campo. Assim como era um incansável professor

fotografia. Gregory havia comprado 75 magazines

e editor, ele também não se cansava de encorajar

de filmes para usarmos na pesquisa. Uma tarde,

estudantes e colegas, como Pliny Goddard e Margaret

observando os pais com seus filhos, em um curto

Mead, a fazerem uso da câmara no trabalho de campo.

período de 45 minutos, nos demos conta de que

Além do suporte de seus etnógrafos nativos, ele

Gregory havia gasto três rolos inteiros [...]. Havíamos

encorajou George Hunt a ser um fotógrafo colaborador.

planejado tirar 2 mil fotografias e terminamos com

Segundo Ira Jacknis, uma das razões de Boas utilizar

25 mil. Isso significou que as notas tomadas por mim

imagens fotográficas deve-se a sua eficiência como

se multiplicaram por dez... Assim tivemos quase

comunicação visual na descrição de certos aspectos da

25 anos antes que nossa investigação causasse

cultura. Ela transcreve um trecho de uma carta de Boas a Hunt

impacto na disciplina antropológica. Todavia, não

nestes termos: “É também meu desejo, para ficar melhor,

há registro que possa ser comparado aos detalhes

termos fotografias mostrando o peixe como ele vai sendo

de interação social como o realizado por Gregory

cortado, porque é muito difícil compreender algumas das

em Bali e Iatmul. Em 1971, quando a Associação

descrições do corte sem ilustrações”. (Jacknis, 1984, p. 43).

Americana de Antropologia realizou um simpósio

Após um extenso inventário histórico das relações

sobre os métodos modernos de pesquisa e análise,

de Boas com a fotografia, mostrando as fotografias

as películas de Gregory sobre pais e filhos balineses

de campo de seus trabalhos, essa autora, ao invés de

e Iatmul foram exemplos do que se podia obter com

chamá-lo de pai da Antropologia Visual, considera-o

a fotografia. (Mead, 1976, p. 217).

como “bringer of light” (portador da luz). Entretanto,
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apesar de tão honorífico título, do uso das imagens e
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do incentivo para seu grupo acadêmico de pesquisas

por Curtis, Comissão Rondon e mesmo Boas. No caso

utilizar a imagem técnica, Boas cometeu alguns deslizes

de Curtis, há a característica teatral e de direção da

ao alterar uma imagem original retocando elementos

cena e a própria interferência na imagem depois de

de um determinado contexto, no qual a ação acontecia

realizada, tanto para embelezar como para retirar da

em tempo e espaço não naturais. Em 1893 Boas trouxe

cena objetos que pudessem tirar o “clima” romantizado

índios Kwakiutl para a World’ Columbian Exposition,

das fotografias. No caso de Boas, aparece um caso

em Chicago, onde realizaram danças e cerimônias para

também de interferência na imagem pronta, fazendo

o público presente, muitos deles estrangeiros. Em uma

sumir um personagem da mesma. Também na imagética

das fotografias tiradas durante o evento, George Hunt,

da Comissão Rondon é nítida a interferência na imagem

já um Kwakiutl civilizado, faz uma performance perante

pós-produzida, com uso de retoques, mas com o objetivo

um grupo de cantores e podemos ver no fundo cenas

de tentar obter algumas expressões faciais e objetos,

da exposição, inclusive com dizeres em inglês. Boas

sendo que a capacidade técnica do fotógrafo ou do

publicou a mesma fotografia em 1897 somente com

equipamento se deixou perder na tomada da fotografia

George Hunt em primeiro plano, eliminando o segundo

(abordaremos a Comissão Rondon em seguida).

plano e o plano de fundo da fotografia original, e em seu

A forma mais agressiva de manipulação citada por Web

lugar fez um retoque acrescentando um fundo pintado

são as fotografias do reverendo George Brown, feitas nas

para dar a impressão de naturalidade na gestualidade do

ilhas Salomão, Melanésia. São fotos que querem mostrar

personagem (Banta & Hinsley, 1986). O mesmo George

o tamanho do orifício do lóbulo de um nativo, e Brown

Hunt aparece em dois momentos diferentes: em uma

realiza duas fotos quase idênticas no enquadramento e

foto realizada anos antes estava de roupas civilizadas,

composição, tendo como únicas diferenças pequenas

terno e gravata, e Boas, pretendendo mostrar o vestuário

mudanças na posição da mão e da cabeça do fotografado.

Kwakiutl, veste-o com roupas tradicionais em outra foto

Na primeira foto, ele aparece com o adorno tradicional; e na

alguns anos depois (Jacknis, 1984).

segunda, com um relógio de mesa no lugar do adorno. Para

O artigo apresentado por Virginia-Lee Web (Web,

a autora, foi uma forma de mostrar a importância de sua

1995, pp. 175-201) mostra-nos como as imagens

presença missionária contra essas práticas excessivas no

fotográficas foram manipuladas de várias formas na

adorno. Ela termina o ensaio fazendo um alerta:

“documentação” do outro, entendendo esse outro como
os chamados povos “primitivos”. Web analisa o trabalho

Assim, precisamos estar vigilantes agora para

de fotógrafos que atuaram no Pacífico entre os anos de

assegurar que manipulações fotográficas de épocas

1870 e 1920 e abrange a atuação desses profissionais

passadas não nos enganem em encontrar evidências

na Austrália, Melanésia e Polinésia. Ela identifica duas

para situações, que de certa forma foram criadas

formas básicas de manipulação entre esses fotógrafos:

pelo contato colonial mas que não existiam no

o uso do retoque e a direção de cena. O uso do retoque

momento do encontro fotográfico. Se essas imagens

químico, e mesmo diretamente na imagem, sabemos

são interpretadas sem uma investigação específica

que é tão antigo quanto a própria fotografia, arriscando

das circunstâncias nas quais foram feitas, somente

a dizer que faz parte de sua ilusão especular e de sua

irão resultar em manipulações históricas paralelas.

capacidade de simular no imaginário a ideia de mimeses.

(Web, 1995, p. 201).

No caso de fotógrafos sem formação antropológica,
podemos compreender a interferência; porém, nos

Isso não acontece com Mead e Bateson, pois,

casos de propostas de documentação etnográfica, não
podemos aceitar as interferências como as operadas

como um marco e um tabu na Antropologia Visual,
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apesar de não identificarem e denominarem ainda seu
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trabalho nesta área específica do conhecimento, esses

– estaria presente entre os aspectos emocionais do

pesquisadores criaram uma proposta científica de uso

comportamento cultural e em ênfases emocionais

das imagens na antropologia. Mead e Bateson cruzaram

da cultura vista como uma totalidade; eidos – estaria

os limites intertextuais entre imagem fotográfica e

presente entre os aspectos cognitivos do comportamento

narrativa verbal. Elegeram a fotografia para tentar

e em padronizações gerais da estrutura cultural. O eidos

superar as dificuldades metodológicas na descrição

de uma cultura é compreendido como expressão dos

do ethos balinês, entendido como sistemas culturais

aspectos cognitivos padronizados, enquanto o ethos

padronizados dos instintos e emoções dos indivíduos.

é expressão correspondente aos aspectos afetivos

Tinham consciência da inovação metodológica e das

padronizados. Para ele a aproximação ethológica e

dificuldades de aceitação no meio acadêmico devido

eidológica da cultura são estreitamente análogas:

às limitações, dificuldades de reprodução e avaliação
e principalmente pela transgressão aos “cânones

Ambas são baseadas sobre a mesma e dupla

da precisa e operacional exposição científica”.

hipótese: que os indivíduos, numa comunidade, são

Consideravam o método tradicional da pesquisa

estandardizados por sua cultura; enquanto a difusão

antropológica insuficiente para demonstrar suas

das características gerais da cultura, aquelas as

hipóteses de trabalho. Para eles, os conceitos verbais

quais podemos reconhecer repetidas vezes nos seus

são veículos impróprios para captar aspectos da cultura

mais diversos contextos, é uma expressão dessa

que raramente são registrados pelos cientistas, apesar

estandardização. (Bateson, 1965, p. 33).

de muitas vezes serem captados pelos artistas: são
aspectos quase inatingíveis da cultura, relacionados aos

Também para C. Geertz, a antropologia mais recente

instintos e às emoções dos indivíduos, formadores do

não separa o conceito de ethos do termo visão de mundo

ethos. A gestualidade, a dança, alguns aspectos visíveis

(o elemento cognitivo da cultura – eidos). Para ele,

da cultura, as representações icônicas, os movimentos

enquanto o primeiro se refere aos aspectos valorativos

e a postura corporal eram elementos da cultura que a

(morais e estéticos), o segundo diz respeito às dimensões

câmara podia captar além do olhar humano.

cognitivas que envolvem a apreensão da realidade, e entre

As sistemáticas fotográfica e cinematográfica como

eles existe uma relação direta de complementaridade

instrumentos de pesquisa e de comunicação visual

em que um empresta significado ao outro. Optando

permitem estudar o ethos em unidades chamadas

muitas vezes pela relevância científica e antropológica em

de “pieces of behavior”, transmitidas culturalmente

detrimento do mérito fotográfico, várias fotografias foram

pela aprendizagem iniciada na primeira infância; e

incluídas apesar de conterem aparentes “erros técnicos”.

compreender que, pelo uso da fotografia, cada fragmento

Bateson tinha uma forma tradicional de fotografar:

de comportamento pode ser preservado na sua plenitude

enquadramento rígido, pouco uso da lente grande angular

visual. A diagramação da sequência fotográfica em uma

e consequentemente uma distância da cena fotografada;

mesma página permite a remissão à apreensão da realidade

utilizava a luz natural sem grandes efeitos estéticos de

relevante antropologicamente. No livro cada assunto

sombras e contrastes, obtendo um meio tom constante.

é tratado em pranchas fotográficas em que podemos

As cem pranchas publicadas no livro são classificadas

acompanhar temporalmente a sequência fotográfica.

em dez itens: introdução (genérica em relação à agricultura

Bateson já havia aprofundado as noções de ethos

e à habitação), planos e orientação espacial, aprendizagem,

e eidos no estudo do conjunto das cerimônias entre

integração e desintegração do corpo, orifícios do corpo,

os Iatmul, chamado de “Naven”, introduzindo essas
duas novas aproximações do estudo da cultura: ethos

representação autocósmica, pais/mães com filhos/filhas,
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estágios de desenvolvimento infantil e ritos de passagem.
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Para Bateson, o limite da percepção e da
consciência cognitiva do fotógrafo em relação ao
contexto se desfaz após uma dúzia de fotos, quando
ele entra em “transe
fotográfico”1. A presença
decisiva de Mead,
anotando e percebendo

1 Bateson não utiliza essa expressão, eu compreendo que o
fotógrafo quando interage com o aparelho entra em um estado
alterado de consciência, absorvido pela programação ou dela
tentando escapar.

todo o contexto,
direcionou várias vezes as tomadas fotográficas. Em
um artigo mais recente, Mead diferencia esse ponto de
vista em relação ao cinema e diz que:
[...] É possível para um cineasta tirar proveito
do trabalho de um etnógrafo que o precedeu em
campo. Mas acredito que o melhor trabalho seja
obtido quando o cineasta e o etnógrafo são a
mesma pessoa, embora, em muitos casos, um possa
Pranchas “Official Trance” e “Visual” e “Kinaesthetic Learning” ( BATESON, Gregory & MEAD, Margaret.
Balinese Character – A Photography Analysis, Special Publications of the New York Academy of Sciences,
Vol. II, New York, 1942)

superar o outro pela sua habilidade ou seu interesse.
(Mead, 1975, p. 7).
A fotografia no trabalho de Mead e Bateson extrapola

As fotos são apresentadas em pranchas seriadas, variando
entre o mínimo de seis e o máximo de nove fotos por página.

a sistemática organização da anotação e registro de

Ao lado de cada prancha é apresentado um texto escrito,

campo como fonte de dados, para tornar-se visualmente

contendo uma parte introdutória do contexto geral do

indispensável na apresentação e cognição científica

assunto tratado e, em seguida, uma descrição separada de

do produto final da pesquisa. A relação estabelecida

contextualização específica, foto a foto. Esta segunda parte

entre texto e imagem é de complementaridade da

só foi possível devido à relação estabelecida no trabalho

informação e da produção científica do conhecimento,

de campo. Em cada situação específica, enquanto Mead

intertextualidade indissociável entre a visualidade

anotava o que estava ocorrendo, Bateson fotografava a

fotográfica e o verbal. A plenitude cognitiva dessas

cena. Um código alfanumérico foi sistematizado para cruzar

autonomias relativas é alcançada para os leitores e para

as sequências fotográficas com os dados das anotações

os pesquisadores na relação das logicidades específicas

do caderno de campo. Assim, é possível nas leituras das

de cada linguagem. Em um texto de apresentação dos

pranchas acompanhar a relação temporal do registro. O

trabalhos do primeiro seminário sobre uso da imagem

código identifica o local, a data (dia/mês/ano), o número

na fotografia, em 1973, nos Estados Unidos, Mead

do rolo principal do filme, a letra relativa ao magazine e o

chama os métodos tradicionais da antropologia de

número do fotograma, há também a identificação nominal

“called instruments”, ou nada mais do que “um lápis e

das pessoas fotografadas. Assim, podemos acompanhar

um caderno de campo”. Em relação ao despreparo da

a sequência temporal da série fotográfica e perceber

antropologia no uso dos meios audiovisuais na pesquisa,

mudanças de atitudes e comportamentos somente captados

afirma que a antropologia se tornou uma ciência de
palavras, resistente às novas metodologias (Mead, 1975).

pelo olhar da câmara. Seguem, na página 102, dois exemplos
de pranchas entre os mais publicados do livro.
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Interessante acrescentar aqui as observações de M.

101

Canevacci ao criticar os historiadores da antropologia

oficial-engenheiro, também assim o era Euclides da Cunha

que creditam somente à antropóloga todo o mérito do

(autor do clássico Os Sertões), ambos formados na Escola

trabalho fotográfico e cinematográfico, desprezando

Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Conhecidas

o verdadeiro autor do material imagético, Bateson, e

como Comissão Rondon, muitas expedições percorreram

definindo-o como um simples “acompanhante” com

mais de 50 mil quilômetros fazendo reconhecimento e

funções genéricas. Canevacci cita principalmente M.

mapeamento das terras e rios brasileiros. Colocaram-

Harris como o exemplo da discriminação do trabalho de

no frente a frente dentro do sertão com vários grupos

Bateson. O conceito desse autor de Comunicação Visual

indígenas de pouco contato com a “civilização”, o que

Reprodutível (CVR), essência da sociedade moderna, já

o levou a criar o Serviço de Proteção ao Índio – SPI, em

era utilizado por Bateson e Mead na década de 30, pois

1910. Numa de suas principais ações, Rondon chefiou a

esses autores estavam criando uma nova metodologia

Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato

para a antropologia. (Canevacci, 1990, p. 33).

Grosso ao Amazonas, encerrada somente em 1916.

Alguns antropólogos aceitaram mais recentemente

Chamado inicialmente de Serviço de Proteção ao Índio e

o fim do limbo acadêmico da fotografia e do cinema

Localização do Trabalhador Nacional – SPILTN, esse órgão

na pesquisa antropológica, como afirma Jean Copans

governamental esteve ligado ao Ministério da Agricultura

diferenciando os dados imagéticos das anotações do

e trazia a ideia de integração das populações indígenas ao

caderno de campo, dando um “suporte concreto” para

processo produtivo nacional. Influenciado fortemente pelo

a pesquisa (Copans, 1981, p. 72). Suporte concreto deve

positivismo, Rondon deu uma característica fortemente

ser entendido como uma forma de conhecimento além

humanística às atividades do SPI, que muito tempo depois

da lógica do verbal, podendo até mesmo complementar

se transformou na atual Funai, a partir de 1964.

de maneira autônoma uma informação etnográfica e

A Comissão Rondon era carregada do espírito

não como simples ilustração reafirmadora do conteúdo

científico das grandes expedições e sempre Rondon

já expresso verbalmente. Entretanto, ainda falta para a

se fazia acompanhar por botânicos, zoólogos e outros

antropologia cultural aprofundar mais suas interfaces

cientistas que realizavam levantamentos da fauna e

com as ciências da significação.

da flora. O levantamento topográfico e geográfico era
coordenado pelo próprio Rondon e seus ajudantes, e
ele também fez levantamentos etnográficos da cultura

A Comissão Rondon

material de alguns grupos indígenas, de suas línguas, e

No Brasil, com certa sincronicidade ao trabalho de

medições antropométricos. Todos esses trabalhos foram

Mead & Bateson, mas dentro de princípios um tanto

publicados com o título de Publicações da Comissão

distintos, uma importante produção se constitui

Rondon em pequenos e grandes volumes, no total de cem

como fonte documentária e como referência editorial.

publicações. Entre as atividades destacou-se a produção

Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon,

de fotografias e filmes, principalmente a partir de 1912,

ainda tenente, começou como ajudante das primeiras

quando é criada a Seção de Cinematografia e Fotografia

comissões de linhas telegráficas formadas no último ano

sob a responsabilidade do então tenente Luiz Thomaz

do Império, em 1889. Logo, em 1891, Rondon, já como

Reis, o principal cineasta e fotógrafo da Comissão Rondon,

capitão, assumiu a chefia da Comissão Construtora de

também oficial-engenheiro. Entretanto, não será o único

Linhas Telegráficas do Araguaia e também a Comissão

fotógrafo das diversas expedições, e podemos destacar

Construtora de Linhas Telegráficas no Estado de Mato

alguns outros fotógrafos como José Loro (muito pouco

Grosso (de Cuiabá a Corumbá, prolongando-se até as
fronteiras de Paraguai e Bolívia, 1900-1906). Como Rondon,

estudado e merecedor de mais destaque na sua produção),
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Charlotte Rosenbaum e o expedicionário Carlos Lako. Em
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1912, Reis viaja para a Europa e compra equipamentos

moderna de indexação de dados imagéticos, e podem ser

cinematográficos e fotográficos adequados para o duro

consideradas como um desdobramento das práticas de

trabalho de condições precárias na selva e no cerrado. Reis

Rondon, na ocasião ainda com forte influência no órgão.

demonstra conhecimentos técnicos avançados de cinema e
fotografia, e não consta que frequentava círculos específicos
do meio cinematográfico ou fotográficos. Irá implantar os

Fotolivros e Antropologia:

laboratórios de revelação e realizará ele mesmo as edições

referências brasileiras

de suas películas, sendo que muitas vezes faz a revelação

José Medeiros

no período noturno no campo, dentro das matas.

Ainda dentro da perspectiva de um olhar exógeno da
cultura, um caso da década de 50 ocorrido no Brasil é

Entre as publicações da Comissão Rondon, as últimas
foram dedicadas às imagens fotográficas e fotogramas

importante para nossa análise. José Medeiros, fotógrafo

cinematográficos publicados em três volumes com o

da revista O Cruzeiro, documentou um ritual de iniciação

título de Índios do Brasil, entre 1946 e 1953. São 1555

de Candomblé, na Bahia. A reportagem de cunho

fotografias e fotogramas cinematográficos publicados

sensacionalista, cujo título é “As noivas dos deuses

nessas três edições de capa dura e grande formato,

sanguinários”, mostra-nos várias cenas da iniciação de três

as quais apresentam narrativas em que as imagens

Iaôs, em que Medeiros pretendeu apresentar o Candomblé

fotográficas se aliam a fotogramas cinematográficos

“como ele realmente é”, com 38 fotografias. Medeiros, como

formando sequências temáticas; são, portanto, uma

era de praxe na revista, pautava suas reportagens e ficou

hibridização pioneira de imagens técnicas, mesclando

mais de um mês tentando penetrar no meio religioso de

imagens estáticas do fotográfico e do cinematográfico.

Salvador para fotografar, principalmente nos terreiros mais
tradicionais. Não conseguindo, abordou uma mãe de santo

Depois do fim das comissões de expansão do telégrafo,
principalmente pelo surgimento do telégrafo sem fio,

da periferia (Mãe Riso da Plataforma) e ofereceu-lhe pagar o

Rondon esteve à frente da Inspetoria de Fronteiras,

“chão” em troca da documentação fotográfica. A publicação

entre 1934 e 1938; uma grande parte da documentação

da reportagem provocou uma grande reação negativa da

fotográfica dos grupos indígenas da Amazônia foi feita

comunidade religiosa, que se mostrou desrespeitada pela

nesse período, e em suas próprias palavras considerava

forma sensacionalista apresentada pela revista. Ao penetrar

a Inspetoria de Fronteiras como a “filha mais dileta da

no espaço sagrado, fotografando-o e apresentando-o aos

Comissão Rondon”, e, mantendo sua equipe de trabalho,

olhos leigos, Medeiros profanou o ritual imageticamente,

todo esse período de produção de imagens pode ser

tornando-o visível para o olhar não iniciado. A publicação

considerado uma extensão das atividades da comissão.

foi na realidade uma resposta a outra reportagem publicada

No começo dos anos 40, mais precisamente em 1942,

em maio do mesmo ano pela revista francesa Paris Match,

foi criada uma nova estrutura dentro do SPI, quando

com foto de Henri-

um grupo de pesquisadores e fotógrafos/cineastas se

Georges Clouzot2.

encontram na Seção de Estudos do SPI, e dentre os quais

2 “Les Possédées de Bahia”, Paris Match, 22 de maio de 1951.

Seis anos depois, em 1957, a mesma editora da revista

se destaca o jovem pesquisador Darcy Ribeiro, além de

O Cruzeiro publicou um livro chamado Candomblé, com

Nilo Vellozo, e a equipe de imagem: Harald Schultz, Heinz

todas as fotografias veiculadas na revista, e um acréscimo

Forthmann e Charlotte Rosembaum (que acompanhou Reis

considerável de 22 fotografias, escolhidas por Medeiros,

no filme Inspectorias de fronteiras, realizado em 1938, e

totalizando sessenta imagens. A nova forma de publicação

teve suas fotos publicadas no livro Índios do Brasil III). A

colocou as mesmas imagens em outro formato e em outra

produção fotográfica e sua organização, na ordem de 10
mil negativos, constituem arquivo dentro de uma lógica

valorização. Se na revista o artifício jornalístico era o
104

sensacionalismo para atingir um formato popular direto e
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ofensivo à religião já a partir do próprio título, no livro as

Pierre Verger

imagens passaram a ser um material etnográfico precioso

Sem dúvidas, o livro de Pierre Verger

e único, e que podemos identificar como um dos pioneiros

Orixás, os deuses Iorubás na África e

fotolivros no campo da antropologia no Brasil.

no Novo Mundo (Salvador, Corrupio,

Apesar de o material fotográfico ter hoje uma

1981; Orishas, les Dieux Yorouba en

importância documental e etnográfica única, já que

Afrique et au Nouveau Monde. Paris,

existe pouquíssima documentação imagética com tal

A. Métailié, 1982), publicado quase

riqueza visual – pois Medeiros era um fotógrafo de grande

simultaneamente no Brasil e na França,

sensibilidade estética e social –, mostra-nos exatamente

com 259 fotos em ambos, é a meu ver

como o antropólogo não se deve inserir em determinado

o principal fotolivro da antropologia

grupo para realizar um trabalho com imagens. Basta dizer

brasileira dentro de um campo de

que, nas próprias palavras de Medeiros, ele não mais

estudos disciplinares e fruto de uma

pôde se identificar nominalmente em Salvador, com medo

longa pesquisa que envolveu idas e

de represálias, temente das forças religiosas e mesmo

vindas do fotógrafo-pesquisador, entre

consciente de seu ato desonesto perante os valores

Bahia e África, principalmente, mas

religiosos do Candomblé. Também houve consequências

contém também imagens de Cuba.

dentro do próprio meio religioso, a mãe de santo foi

Imagens que ficaram ocultas, guardadas

isolada e as Iaôs não tiveram sua iniciação reconhecida

na sua liminaridade por mais de trinta anos, e se

pelos pares, segundo

apresentam de uma forma organizada, de certa maneira

palavras de Medeiros 3.
O material fotográfico
coletado por José
Medeiros, na sua

3 A reportagem saiu na revista O Cruzeiro, em 15 de setembro de
1951. Posteriormente foi publicado o livro Candomblé, pela editora
O Cruzeiro, em 1957. Para conhecer todo o contexto da publicação e
suas implicações, sugiro ver meu livro: Imagens do Sagrado (Editora
da Unicamp/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009).

sistematizada, mesmo que tal não seja uma relação de
objetividade fechada, e que nos coloca frente a dois
mundos em um diálogo cultural e histórico, no qual as
sincronicidades imagéticas se mostram transpondo-se

transposição entre a revista e o livro, ganha um salto de

o oceano Atlântico. A imersão de Verger no Candomblé

conteúdo, antes com fala marcada por um fotojornalismo

baiano (algumas fotos do livro foram realizadas em

sensacionalista, para um livro que se apresenta como

Recife), reconhecendo seus saberes e também ele

documento etnográfico e com evidente proposta gráfica.

mesmo se alimentando dos seus conhecimentos,

As mudanças de significação entre os dois lugares

tem a mesma virtude de suas viagens à África para

destacam um aprofundamento na apresentação das

encontrar os laços dessa sincronicidade e nos apresentar

narrativas. De início, ocorre efetivamente uma profanação

visualmente essas relações. Os textos aprofundam

do espaço do sagrado, ao dar-se a ver algo não permitido

os lugares e os saberes do culto aos Orixás, com seu

ao olhar leigo, e ressaltado pelo meio popular, massificado

fantástico panteão idolátrico da religião, e as imagens

pela importância da revista O Cruzeiro na opinião pública

fluem em suas possíveis transformações para, mesmo

da época. Na transposição para o livro, aparecem todas

distantes, temporal e espacialmente, reconhecerem

as mesmas imagens, entretanto se escapa de um certo

um mágico fluxo iconográfico no qual os corpos são os

tratamento sensacionalista, ressaltando uma abordagem

portadores desse saber. O livro é um ponto de encontro

neutra na explicitação do ritual, o que faz o livro um

místico entre dois mundos separados pelo mar e

documento etnográfico

encontro de uma resiliência identitária. Se num momento

em si como um efetivo
produto que podemos
chamar de fotolivro4.

4 Em 2009, o Instituto Moreira Salles republicou o livro com
nova paginação, acrescentando imagens que não haviam sido
publicadas e apresentando também a versão em fac-símile da
publicação original.

Imagens de Orixás, os
deuses Iorubás na África
e no Novo Mundo (1981),
de Pierre Verger

da vida de Verger o lugar de iniciação foi a Bahia, o
porto de saída, agora seu ponto de partida, sua segunda
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iniciação, foi a África, principalmente o Benim.
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Cláudia Andujar

para suas imagens, e os sons captados em campo

A exposição realizada no MASP em 1989 foi

também foram os elementos do fotofilme Povo da

organizada principalmente para homenagear o

Lua, Povo do Sangue: Yanomami (direção de Marcelo

líder Davi Kopenawa Yanomami, que havia ganho o

Tascara, 1983), e um produto importante para as ações

Prêmio Global 500 da

do CCPY, chegando a ser exibido na TV Cultura.

ONU no ano anterior 5.

5 Fonte consultada no dia 29/02/2016: http://www.proyanomami.
org.br/v0904/index.asp?pag=htm&url=/apy/urihi/boletim_10.htm

A ideia de encantamento traduz nossa aproximação

Ao mesmo tempo, a

sensitiva com as imagens de Cláudia Andujar, quando

exposição fazia parte de um movimento importante

o fotográfico, por suas características técnicas, nos

do momento político organizado pela Comissão pela

apresenta, ou nos induz a perceber, elementos mágicos

Criação Parque Yanomami – CCPY, para sensibilizar

presentes nos rituais, que não nos são dados a ver por

a população sobre o sofrimento e a desestruturação

não pertencermos à cultura Yanomami. Ao apresentar-

da sociedade Yanomami no contato com garimpeiros

nos a possibilidade do invisível, a fotografia assume

e trabalhadores da rodovia que estava sendo aberta

outra função, a de magicizar nosso deslumbramento

dentro de seus territórios. Além das fotos de Cláudia

com as luzes imanentes do sobrenatural. Mesmo

Andujar, também estavam expostos objetos da

sabendo, hoje, que a fotografia não pode fotografar os

cultura material do povo Yanomami. Na ocasião foi

espíritos, como pensavam ainda no século XIX, nos

apresentado um audiovisual, uma projeção com

deixamos levar pela experiência e ilusão estética como

quatro projetores de diapositivos, espelhados em

forma de compreensão do outro. Dentro de um campo

quarenta telas de 2,5 metros de altura, e com duração

fenomenológico, Cláudia Andujar cria um novo espaço

de 30’. A trilha sonora foi feita a partir de som captado

imagético, ao nos propor uma imagem-conceito do índio

em campo pela própria Cláudia Andujar e com

Yanomami. (Tacca, 2011, p. 220).

participação de Marluí Miranda. O pequeno catálogo
trazia informações sobre essa etnia e um conjunto de
Maureen Bisilliat

fotografias, é mais do que um fotolivro em si, podemos
considerá-lo como um protoensaio de suas obras

A surpreendente produção editorial de Maureen Bisiliat

posteriores: o catálogo tornou-se uma peça importante

é, a meu ver, o mais significativo projeto de editoração

para sensibilização sobre a causa Yanomami, com

de livros fotográficos do século passado, e vinculados

a presença do olhar de Andujar, deslocado de uma

a questões sociais e com abordagem etnográfica, já

representação direta e objetiva, mas trazendo uma

realizado no Brasil. Podemos afirmar que os livros

interpretação subjetiva sobre o mundo mágico desse

publicados pela fotógrafa Maureen Bisilliat, inspirados

povo, o que caracterizará sua obra e será acentuado

em clássicos da literatura brasileira, do conjunto ou

posteriormente em outros livros, esses, sim, com
características efetivas de fotolivros. Destaco dois de
seus livros, considerados raros e atualmente de difícil

ANDUJAR, Cláudia.
Yanomami em frente ao eterno.
São Paulo: Práxis, 1978.

da obra de um autor, em sua maioria, traduzem uma
literatura etnográfica ou de uma poética social em
imagética antropológica. Os livros de Maureen Bisilliat

aquisição, pois se tornaram livros muito procurados

podem ser vistos como transcriações ou ainda como

por colecionadores: Yanomami em frente ao eterno

produções de intertextualidade entre literatura e

(São Paulo: Práxis, 1978); e o livro Yanomami (São

fotografia. Os livros A visita (1977), com poema de Carlos

Paulo: DBA, 1988). Em ambos, sua visão é recortada

Drummond de Andrade, e O cão sem plumas (1984), com

em três temáticas: a casa, a floresta e o invisível.

poema de João Cabral de Melo Neto, são vinculados a

Andujar realizou exposições importantes no Brasil e no

poemas específicos, sendo que o último é um ensaio

exterior, e participou da Bienal de São Paulo. Destaque

muito conhecido da fotógrafa sobre as mulheres
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caranguejeiras, que identificamos com um efetivo ensaio

alimentado pela escritura. Ainda estamos a esperar uma

de caráter etnográfico, publicado originalmente na

edição completa do livro de Guimarães Rosa com as

revista Realidade 6. Outro

imagens da fotógrafa, o grande sertão com as veredas

livro, como Bahia Amada

6 Uma fotografia dessa série faz parte da coleção do MoMA –
Museum of Modern Art of New York.

imagéticas de Maureen, como o fez Elio Vitorini com as

Amado (1996), contém

fotos de Luigi Crozenci, no livro Conversas na Sicilia.

um conjunto de obras de Jorge Amado e tenta sintetizar

Nesse sentido, cito a pesquisa de Milton Guran e seu livro

com poucas imagens cada obra desse autor, e Chorinho

Águdas, que, mesmo não se tratando de um fotolivro,

doce (1995) é acompanhado por poemas de Adélia Prado.

contém características da relação imagem-texto citada.

Finalmente, e penso que a produção mais significativa

Como no livro de Vitorini, as imagens de Guran dialogam

para o contexto deste artigo, uma série de livros, se

com o texto de forma não totalmente linear, mantendo

torna indicativa das relações entre imagem, literatura e

uma logicidade própria, ressaltada pelo olhar do

antropologia: Sertão, luz e trevas (1983), inspirado em Os

pesquisador; ou seja, as imagens transitam em passagens

Sertões de Euclides da Cunha, se nutre de uma escritura

das descrições dos eventos analisados, mas mantêm

de alcance etnográfico; e também destacamos os livros

e prendem o olhar do leitor para incentivar a procurar

que adentram de forma efetiva questões antropológicas,

outras significações para além do texto.

dentro de uma poética da imagem, na qual as cores

Uma pesquisa recente que resultou em um dos

exaltam a identidade: Xingu território tribal (1979) e

mais belos fotolivros inseridos dentro do campo da

Xingu: Detalhes de uma cultura (1978). Entretanto, penso

pesquisa em antropologia no Brasil se destaca pela força

que a imersão na obra de João Guimarães Rosa no livro

imagética no estudo dos caranguejeiros dos mangues

dedicado ao autor – A

da cidade de Vitória, Espírito Santo. A partir de vários

João Guimarães Rosa
(1966)7, inspirado em
Grande Sertão: Veredas –
é o trabalho mais denso

7 Importante destacar a produção audiovisual de Maureen Bisilliat
com o diretor Marcelo Tassara, na produção de dois fotofilmes:
A João Guimarães Rosa (1969) e Bahia Amada Amado (1999). O
primeiro filme é pioneiro nesse gênero experimental que envolve
fotografia e cinema no Brasil, e se pauta diretamente nos textos e
imagens escolhidos para o livro.

ensaios fotográficos em pequenas sequências de André
Alves, constrói-se uma longa narrativa fotográfica
exaltada na relação sintagmática entre os ensaios,

ALVES, André.
Os argonautas do
mangue. São Paulo/
Campinas:Imprensa
Oficial/Editora da
Unicamp, 2004)

de todos.
A produção de Maureen Bisilliat surpreende também
pelos formatos variados que o seu pensar editorial
envolve em suas obras, e no caso de A João Guimarães
Rosa as imagens também se alteram em tamanho durante
a narrativa, deixando, muitas vezes, que os espaços em
branco que ladeiam as imagens sejam preenchidos com
o olhar perscrutativo do leitor que pulsa nas interações
das intencionalidades entre texto e imagem. Assim
como os outros trabalhos, não pretende esgotar ou
mesmo se limitar ao literal da escritura, são imagens
que amplificam um estado de espírito, ou uma forma de
ser. A literatura de Rosa e o próprio autor, em contato
direto que teve, permitiram encontrar personagens,
situações sociais, festas, o trabalho com o gado etc. As
imagens de Maureen Bisilliat parecem aflorar de um
transe, de um êxtase, um estado alterado de consciência
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resultando em um encadeamento de excelentes ensaios

se reorganizar. Esse primeiro conjunto de imagens é

fotográficos. Baseado na lógica de apresentação

a primeira história fotográfica desse grupo étnico, e o

em pranchas de Mead & Bateson, escapa da efetiva

pesquisador vai encontrá-las em arquivos; assim segue,

metodologia do casal, de difícil prática pelas próprias

para informar o segundo momento, a presença de um

hipóteses da pesquisa que fazem dos ensaios um

Estado na figura do SPI, e aqui já são apresentados

atrelamento do olhar no campo de busca de um “ethos

como integrados, com perda de suas tradições; e para

balinês”. Entretanto, mesmo sem uma correspondente

no terceiro momento da narrativa, quando, no final

densidade etnográfica da escrita, e buscando uma

do século passado, enfrentam nova investida em seu

metodologia baseada na apresentação visual em

território, com retirada da madeira e construção de uma

pranchas, é, a meu ver, uma grande e épica narrativa

represa. Finalizando, o pesquisador apresenta uma nova

etnográfica, e a imagética dos ensaios nos seduz pela

forma de renascer ao indicar a educação bilíngue e a

luz, enquadramento, composição, encadeamento de

organização política do Xokleng como uma alternativa

imagens, e nos lembra as fotografias de Bisiliat.

de sobrevivência e afirmação étnica. Silvio Coelho dos

Alguns trabalhos recentes na área da documentação

Santos nos conta a história de um grupo étnico através

imagética de povos específicos são referências de

de recortes temporais imagéticos.

caminhos que podem levar a uma melhor compreensão

Luiz Roberto Robinson Achutti é um fotógrafo com

do roteiro visual desses grupos, ou aos percursos de

longa tradição dentro da pesquisa com fotografia na

sua representação pela imagem técnica. Na fotografia,

antropologia brasileira, e sua dissertação de mestrado,

o trabalho mais interessante foi desenvolvido por

que resultou em livro, nos apresenta também uma longa

Don Doll, que recuperou ensaios de dois fotógrafos

inserção em uma comunidade de trabalhadores junto ao

importantes e em tempos diferentes (John Anderson,

lixo de nossa sociedade, e nesse livro Achutti conforma

na virada do século, e Eugene Buechel, nas décadas de

sua pesquisa dentro do campo da etnofotografia, um

30 e 40) e também acrescentou um ensaio fotográfico

termo primeiramente trazido à luz em nosso país em

de sua autoria feito na década de 70, retratando os

duas oficinas realizadas no início dos anos 1980 no MIS/

índios Sioux da reserva de Rosebud. A publicação

SP – Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Foram

mostra em três tempos diferentes as transformações

realizadas duas oficinas pelo fotógrafo e antropólogo

que ocorreram com esse grupo.

Sandro Spini nos anos de 1982 e 1983 (nesse ano

Nesse mesmo caminho a pesquisa de James C.

com participação de Giovanni Spalla), com o título de

Faris resgata a imagética dos índios Navajo produzida

“Seminário e Curso de Etnofotografia” (com apoio do

pelos fotógrafos e pesquisadores que estiveram nas

Instituto Italiano de Cultura), e as oficinas resultaram em

áreas indígenas desde o século passado chegando até a

ensaios fotográficos sobre o bairro do Bexiga e o bairro

contemporaneidade com os fotógrafos nativos. No Brasil,

da Mooca, em São Paulo, apresentados em forma de

um trabalho que se aproxima dessa linha de pesquisa

exposição no MIS/SP. Achutti também transformou em

é a publicação de Sílvio Coelho dos Santos que resgata

livro outra grande narrativa resultante de seu doutorado

a memória visual dos índios Xokleng, no sul do Brasil,

na França, quando tornou vivo seu objeto, a Biblioteca

a partir das poucas imagens que restaram do contato

do Jardim (Bibliothèque François Mitterrand). Nesse

trágico desse grupo com a busca das terras férteis do

caso, Achutti teve uma grande ousadia ao adentrar

oeste de Santa Catarina. Nessas imagens aparecem

o espaço da biblioteca e dar vida aos seus espaços,

somente mulheres e crianças assustadas, exibidas como

pessoas, trabalhadores, cantos banais, e ao perseguir o

troféus de uma conquista territorial, e os homens, ou
foram mortos, ou fugiram para o mato para tentarem

lugar do principal objetivo: o livro. Percorremos espaços
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habitados pelas pessoas, sejam trabalhadores, sejam
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nas idas e vindas do autor entre o Paraná e a Polônia,
colocando-o em forte relação com o trabalho de Pierre
Verger, quando as imagens são colocadas lado a lado
para comporem similitudes e transformações.
Finalizando, a fotografia desde o início foi utilizada
como forma de documentação, mas, quando o elemento
humano, enfocado pela lente e pelo olhar do operador,
esteve presente na frente do aparato técnico, tornou-se
muitas vezes em imagem manipulada por interesses
coloniais, ideológicos ou mesmo por falta de uma
consciência semiótica do operador ou daquele que
utilizou a imagem. Assim, encontramos esses atos de
manipulação em missionários, aventureiros, militares,
passageiros, nos relacionamos com lugares de encontro
como se estivéssemos em uma viagem, e a nave é a
própria biblioteca. Achutti, como comandante dessa
viagem, condutor de nosso olhar, é generoso ao nos
conduzir de forma subjetiva, sem deixar de mostrar as

fotógrafos e também em antropólogos famosos.

Imagens de URBAN, João,
fotografia; URBAN, Teresa;
texto. Tu i Tam. Memória
da imigração polonesa no
Paraná. Primeiro de Maio,
PR: Edições Mirabilia, 2004

Entretanto, a imagem técnica deu um salto de qualidade
acadêmica com os trabalhos de Mead & Bateson
para lentamente começar a ser discutida como uma
área própria da antropologia, realizando assim uma
análise de suas limitações e de suas potencialidades,

objetividades inerentes ao próprio “objeto”.

exemplificadas na publicação de livros fotográficos.

Mesmo, à semelhança de outros autores citados
neste texto, não sendo um pesquisador inserido no

Para além de parâmetros muitas vezes centrados no

campo da pesquisa acadêmica, um excelente exemplo

positivismo da imagem técnica, muito presentes na

de trabalhos realizados fora da universidade é relevante,

pesquisa antropológica ao usar a fotografia, algumas

como a obra de João Urban, que nos apresenta um

luzes se encontram nas subjetividades do fotográfico

olhar social sobre grupos étnicos ou religiosos; e

quando o olhar do leitor se desloca de uma cultura

nesses trabalhos se destaca a visualidade de um

material visível; entretanto, na maioria das vezes, esse

povo imigrante assentado principalmente no estado

lugar de deslocamento está muito longe do campo

do Paraná, os descendentes de poloneses que se

acadêmico e o encontramos justamente nos artistas,

deslocaram para o Brasil em busca de campos férteis e

como já pré-anunciava Margaret Mead para justificar o

com alguma semelhança paisagística com suas origens.

uso da fotografia na antropologia. Estamos hoje frente a

O próprio autor, descendente de poloneses, faz uma

um desafio na pesquisa e na apresentação das imagens

busca identitária pessoal e uma longa inserção no

no formato livro no campo da antropologia, que são a

campo de pesquisa. As cenas remetem ao cotidiano,

produção de um campo alargado da significação, onde

e ele apresenta muitos retratos e cenas como um

novas fronteiras remetem ao poético e ao encantamento,

studium, no sentido barthesiano, propício para o estudo

desgarrando-se das amarras da disciplina; a busca por

etnográfico, quando os objetos dialogam entre si, criando

uma “antropologia visual

comunicações, significados e deslocamentos. Seu livro

de fronteira”.8

8 Carlos R. Brandão, “Fotografar, Documentar, Dizer com a
Imagem”, Brandão, 2004, p. 25.

Tu i Tam: Memórias da imigração polonesa, com versões
para o inglês e principalmente para o polonês, traz
textos de Teresa Urban sobre a imigração polonesa. O
título remete a uma relação “aqui e lá” que se consolida
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Show the sequence
to your mother.

Color palette is
coherence.
Color transitions
are rythm.

Walter Costa e Fábio Messias

Every picture has
a visual weight. It “falls”
toward its denser area.
Play with it while
combining your images.

therisingcard.com
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Putting two pictures
together is like
photographing again.

What is the soundtrack
of your project?
Make it and play it
while editing.

Counterpoint

Point

The Iceberg Theory:
if you omit something
that you know, the story
gets stronger.
(Ernest Hemingway)

Choose your first and
your last picture.
Editing will be the journey
in between.
(André Príncipe)

Group the pictures
which “sounds”
similarly and create
your visual sonnet.

ABBA
ABBA
CDC
DCD

Many sonnets follow this
rhyme scheme

(Kurt Vunnegut)

Give the reader at
least one character he
or she can root for.

A picture in a sequence
is like a word in a text.
Start building phrases.

(Sergio Larrain)

If you keep the mediocre
it will hold you back
in the mediocre.

SOBRE LA FALLA (de editar libros)

Julieta Escardó
El libro es desde siempre uno de
los mejores soportes que tenemos
los fotógrafos para transmitir ideas
y experiencias. En los últimos
tiempos, el desarrollo tecnológico
que aportan las imprentas digitales
y las posibilidades de circulación
que ofrecen las redes sociales,
erosionaron los modos tradicionales
de concebir, producir y difundir
libros de fotografía.
Si a esto le agregamos el factor
de la temida y amada autogestión,
que abre un enorme poder de
independencia a la vez que demanda
una alta cuota de imaginación,
tenemos como resultado un cambio
profundo en la industria editorial.
En el mundo se abre así un joven y
vital escenario del que participan
fotógrafos que se autoeditan,
sellos editoriales independientes,
cooperativas editoriales, ferias
de fotolibros, foros de discusión,
charlas, premios para publicaciones
y clubes de libros. América Latina no
escapa a este proceso.
Pionera en el medio, desde hace
15 años la Feria de Libros de Fotos
de Autor, con sede en Buenos Aires,
y participación en distintas ciudades
latinoamericanas, es un espacio de
referencia de circulación y difusión de
libros de fotografía. Como tal, ha dado
cuenta paulatina de los sucesivos
128

cambios en el panorama editorial.
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Todos los años convocamos
al Premio Felifa, para presentar
proyectos de fotolibros y el libro
ganador es publicado a través
de la Editorial La Luminosa. En
el año 2015 se seleccionaron dos
proyectos: Donde la luna es ronda,
de Agustina Tato, y Sobre la falla,
de Martín Estol.
Sobre este último, nos
detenemos ahora para compartir
en imágenes su largo proceso de
edición. Este libro indaga sobre
la falla, que es error y fractura. La
lógica incómoda, que por turnos se
sugiere, se manifiesta y se niega.
Aquello que nos deja adivinar otra
existencia, diferente y conocida.

Fotos de Martín Estol y las maquetas de su libro
Sobre la falla.

Hasta llegar al prototipo final,
se desarrollaron 14 maquetas con
diferentes secuencias, tamaños,
puestas en página y papeles. El
libro finalmente entró en imprenta
y en unos días recibiremos
felizmente a la criatura. Así, una
y otra vez con cada proyecto que
empieza. Inventar cada día una
forma nueva, para un nuevo relato.
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Algumas asserções sobre a fotografia
no livro, o publicar e o circular
Fernanda Grigolin
Talvez a história da fotografia contemporânea venha a ser
contada por meio de seus livros, ou como os fotógrafos
gostam de chamá-los: fotolivros. Nunca se publicou tanto
e de forma tão diversificada. Os livros praticados nas
décadas anteriores (em especial entre 1960 e 1990) eram
em grande formato (na sua maioria), em alta tiragem e
realizados por grandes editoras. Geralmente eram feitos
para ficar na mesa de centro, apresentando temáticas
ligadas ao encontro com o não visto (expedições) ou
mesmo investigações sobre um dado local. Os formatos e
temas atuais se tornaram mais complexos e diversos.
Alguns fotógrafos iniciam em arte impressa: eles
elaboram trabalhos com o livro e para o livro. Um exemplo
dos anos 2000 é Paisagem
submersa, de Pedro
David, Pedro Motta e

1 Responsável por outros livros de fotografia importantes, como
o primeiro do fotógrafo German Lorca e Silent Book, de Miguel Rio
Branco. A editora encerrou suas atividades em 2015.

João Castilho, que saiu
por uma grande editora,
a Cosac Naify1. E ao falar
de livro de fotografia dos
anos 2000, não se pode
esquecer a importância
do curador Eder
Chiodetto, que coordenou
muitas edições.
A autopublicação é
alternativa muito usada
atualmente: fotógrafos
como Letícia Lampert 2,
Guilherme Gerais 3,
Mariana David, Felipe
Russo 4 e João Castilho5
recorreram a tal método.
Outros preferiram
editoras fotográficas,
132

como é o caso de André

2 Escala de cor das coisas, de Leticia Lampert, é um livro de 2010
e publicado novamente em 2015. Talvez seja um dos livros mais
recorrentes (e conhecidos) nas exposições e feiras de fotografia
e também nos espaços de livro de artista. Sobre o trabalho de
Letícia, recomendo o texto de Fabio Morais no blog Bacanas Book
(Morais, 2011).
3 Daigo Oliva, fotógrafo e jornalista da Folha de S.Paulo, em seu
blog Entretempos comentou sobre Intergalático, de Guilherme
Gerais. Oliva, ao descrever o livro, afirma: “todo em preto e
branco, retrata uma jornada mística, misturada a ilustrações que
remetem a jogos de tabuleiro”. Ver “Intergalático, de Guilherme
Gerais” por Daigo Oliva (2014).
4 Russo tem uma forte relação com o livro, realiza bonecos e
planos de edição para estudar o processo de edição das imagens.
Seu processo é meticuloso. Centro vem em uma luva que contém
apenas seu título, e ao tirar o livro entrega-se o miolo, trabalhado
com imagens que trazem um tempo de espera sobre a cidade e
sua fragilidade, de relações efêmeras.
5 João Castilho pensa o suporte do livro e estuda os seus diversos
procedimentos. Já lançou três obras, em edições de autor: Peso
morto, Pulsão escópica e Hotel Tropical, títulos completamente
distintos entre si em formato, tamanho e também em pensamento
de edição. Hotel Tropical é em grande formato (os outros dois são
pequenos), semelhante aos livros de mesa de centro. Como se
trata de uma obra com edições cromáticas e jogos de repetição, o
tamanho escolhido faz todo o sentido, criando a possibilidade do
branco e do ato de inclusão de imagens página a página.
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Penteado, que buscou a
editora Madalena para o
seu Cabanagem 6. Pedro

reflexão e o estudo sobre

6 Para o curador Moacir dos Anjos, Penteado “toma a Cabanagem
como lente privilegiada para acercar-se de conflitos correntes e ativa,
a partir desse lugar de investigação que inventa, a potência política
que existe no ato de fotografar”. Ver: Anjos, 2016.

livros sejam ampliados.
A portabilidade do

David também teve um

livro é levada ao extremo,

de seus livros lançado por editora especializada, a Tempo

e compreende-se a

D’Imagem. Rota raiz é um inventário afetivo: de acordo

circulação como uma

com David, parte da influência dos seus pais sobre sua

iniciativa própria de

cultura. Ele cresceu com uma saudade do sertão, da

quem constrói e de quem

fazenda, do interior. Visitou muito esses lugares, mas

difunde o livro. Nessa

a saudade sempre foi

dinâmica, as feiras têm

maior que a visita7.
Há, também, uma

7 Ver: Grigolin, 2015. Lá consta a entrevista completa com
Pedro David.

um papel importante e

12 Além das feiras, os artistas criam espaços autônomos para
os livros e para cursos e oficinas. Estes também são espaços de
reflexão e produção de publicações. Isso vai ao encontro de um
aspecto subversivo do livro de artista: é que ele pode ser criado
e divulgado fora das instituições tradicionais e fora dos padrões
estéticos que elas admitem. Ele pode trazer outras questões
práticas e subjetivas fora de uma agenda predeterminada.
Contudo, para a pesquisadora Martha Wilson, é ainda mais
importante o fato de o livro poder afetar a experiência que o
público tem da própria arte. Ver: Nunes, 2013; Wilson, 1978.
13 A primeira edição argentina foi em 2002 e, desde então, já foram
realizadas itinerâncias no México, Uruguai, Peru e Brasil. A curadora,
Julieta Escardó, conta que a iniciativa partiu da vontade de um
grupo de fotógrafos de trocar e conhecer a produção uns dos outros.
As edições subsequentes ocorreram como um processo que foi
continuamente crescendo, ano a ano.

elas se diversificam ano

tendência de publicar por pequenas editoras. Pipocam

a ano12. A primeira a existir foi a Feria de Libros de Foto de

a cada ano novas editoras, capitaneadas por pessoas

Autor13, evento iniciado na Argentina e pioneiro no gênero

jovens. Destacam-se iniciativas coletivas, como, no

na América Latina. Todavia, hoje há feiras dos mais

Brasil, a Vibrant, coordenada pelas irmãs Isadora e

diversos formatos e estilos em várias regiões do Brasil e

Martina Brant. E, também, iniciativas de pesquisadores

nos demais países da América Latina. Especificamente

da fotografia, como a Olhavê, de Alexandre Belém e

de fotografia, os festivais passaram a realizar ações em

Georgia Quintas, que possuem uma preocupação com

livros de fotografia, como é o caso do FestFoto Poa,

cada um dos livros publicados. Há iniciativas vinculadas

com a Biblioteca do Livro de Fotografia, o Festival de

a uma estrutura gráfica, como a Pingado Prés, que iniciou

Tiradentes, com Festival e

publicando jovens artistas com reconhecimento dentro

Feira de Fotolivro, e mais

da fotografia, como Gui

recentemente o Festival

Mohallem, Breno Rotatori
e Ana Lira .
8

Fazer um
mapeamento9 do que se
tem publicado recente
seria exaustivo10 e não

8 Voto é um trabalho de fotografia de rua. Em entrevista ao blog
Oitenta Mundos, Ana Lira comenta: “Eu saio com a câmera e uma
escada e ando por 2 a 3 horas, dependendo do dia, mapeando os
cartazes. Também foi uma opção minha não aprender a dirigir
para poder andar de ônibus e ir observando as coisas. Em várias
viagens, eu anoto a localização de cartazes, ou vou acompanhado
os que já mapeei. Alguns acompanhei durante cerca de um
ano, vendo a intervenção deles mudar”. Ver: Boaventura Jr. e
Rodrigues, 2015.

Valongo, em Santos14.

14 O Festival de Santos é organizado pelo Estúdio Madalena, o
mesmo espaço que organiza as livrarias de livro de fotografia, que
viaja nos festivais pelo país e também publica livros pela Editora
Madalena. Não se pode esquecer que a Feira Plana de 2015 foi
especial fotolivros.

esgotaria a diversidade
do cenário. Há editoras
espalhadas por todo o
país11. Há uma crescente
internacionalização, o
que resulta em maior
intercâmbio. A própria
portabilidade do livro
e as iniciativas em
rede, características da
circulação, permitem
que o conhecimento, a

9 Denise Gadelha realizou uma pesquisa de Norte a Sul do Brasil,
que se tornou: Fotos Contam Fatos, realizada em 2015 na Galeria
Vermelho.
10 Uma convocatória é uma maneira interessante de realizar um
mapeamento. Na pesquisa do projeto Publicadores – recéminiciada –, foram recebidas respostas de mais de trezentos
artistas, editores e pesquisadores de arte impressa, abrangendo
muitas áreas. Um universo muito amplo que envolve publicações
de artista, zine, revistas de arte, livro de fotografia e muito mais.
Acompanhe: projetopublicadores.wordpress.com.
11 Existem muitas iniciativas pelo Brasil, como editoriais
Azulejo Arte Impressa e Beira (em Porto Alegre), de artistas
autopublicadores como Josivan Rodrigues (em Recife). Há
também revistas on-line que realizam trabalhos de divulgação
dentro da fotografia, como é o caso da Old de Felipe Abreu.
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Publicar uma presença na Fotografia:

“A história que vou contar começa há seis anos,

uma conversa com Daniela de Moraes,

quando fui morar em Jundiaí, avizinhando-me da

Inês Bonduki e Priscilla Buhr

Serra do Japi. De longe podia avistar a floresta e lá

O ato de publicar é presente para e com a fotografia. A

no alto um observatório astronômico abandonado

fim de entender alguns caminhos, a Pretexto pediu para

[23°13’55.7”S 46°56’26.4”W]15. Costumava olhar as

três fotógrafas darem depoimentos sobre seus primeiros

montanhas e pensar quais mistérios elas guardariam e

livros. Abaixo, alguns trechos dos depoimentos que serão

resolvi mais tarde falar de alguns que eu já conhecia.

postos especialmente na versão on-line da Pretexto.

15 Coordenadas geográficas do local.

Serra da Ermida 357 16 não é o projeto de um livro
único, trata-se de uma trilogia em que proponho uma
A ideia, a história

reflexão sobre a história do avô que meu filho não
“Ausländer é uma história que se iniciou em junho de

conheceu. O avô de Lorenzo – assim como centenas

2011, durante uma viagem de vinte dias que fiz pela

de brasileiros – cometeu suicídio em 1990, após o

Alemanha, na tentativa de um encontro com todo o

confisco das aplicações bancárias determinadas

significado da palavra ascendência. O destino: o vilarejo

pelo Plano Collor. Lançado há vinte e seis anos para

de Nannhausen, terra do meu avô. Na verdade tudo

tentar – sem sucesso – conter a hiperinflação do

começou em 1935, tempos difíceis que antecederam

país, o pacote econômico e suas medidas abusivas

a Segunda Guerra Mundial, e meu avô materno, com

abalaram a sociedade, provocaram a falência de

dezoito anos, deixava a Alemanha e chegava ao Brasil.

empresários e afundaram famílias, criando traumas

Para trás, ficaram os pais, os amigos, os sonhos.

complexos de serem superados. Nesse projeto, faço

Cresci ouvindo suas histórias e buscando referências

uso de arquivos imagéticos diferentes para criar

daquele país que, de alguma forma, também sentia

uma obra que abranja, compreenda e ressignifique a

como meu. Setenta e seis anos depois, fui em busca

história deste avô, possibilitando uma leitura visual

de respostas para perguntas que não sabia bem quais

diferente para Lorenzo.”

eram. Encontrei ruas vazias, apenas um silêncio quase

16 O projeto Serra da Ermida 357 foi contemplado pelo Edital
ProAC nº 16/2015 Livro de Artista, encontra-se em andamento e
será lançado no segundo semestre de 2016 em parceria com a
FOTÔ EDITORIAL.

absoluto, que me conduziu ao encontro da casa em
que meu avô nasceu. Um encontro de poucas palavras,
de uma troca de olhares tímidos e um sentimento

Daniela de Moraes

indescritível de se ver no eixo, no princípio. Um
encontro findo, breve. Um encontro que me deixou um
cartão de memória corrompido e nenhuma fotografia.

“Linha Vermelha foi produzido nos últimos três

Setenta e seis anos depois e não me restou sequer uma

anos, mas é o resultado de questões que comecei

fotografia. Assim como meu avô, também não levei

a construir talvez há uma década. Da forma como

comigo registro daquele espaço de memória. “Não

entendo, o lugar do fotógrafo-ensaísta é o de lançar

era pra ser.” A frustração aos poucos me dava essa

perguntas e não fechar respostas. Não apenas lançar,

resposta, e fui entendendo que, de fato, eu não poderia

mas se debruçar sobre elas com vigor, com sede. É a

me apropriar de uma imagem de memória. Aquilo

partir desse lugar que tento construir meu trabalho.

pertencia apenas ao meu avô.

Comecei a dançar Contato Improvisação com

Assim, nasceu Ausländer, que, em alemão, quer

dezoito anos, logo que entrei na faculdade de

dizer ‘estrangeiro’.”
Priscilla Buhr

arquitetura e urbanismo, e o impacto que essa dança
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O livro, a edição

teve na minha formação foi enorme. O Contato me
ensinou que nosso corpo é o termômetro do nosso

[...]

estado interno: se observamos nossa condição

A primeira série de fotografias denominada “Frêmito”

física, somos capazes de observar nossa condição

fiz durante os anos de 2013 e 2014 sobre o caminho

emocional e psicológica. E se ampliarmos esse olhar

que o avô de meu filho trilhou, na Serra do Japi, até

para o coletivo, a cidade de São Paulo por exemplo,

chegar ao local onde cometeu suicídio (loteamento

e virmos corpos cansados, pacificados, impotentes e

Serra da Ermida). Através dessas imagens, apresento

amortecidos, percebemos que temos não um corpo,

minhas impressões de um lugar cheio de histórias

mas uma sociedade inteira cansada e pacificada

que permeiam meu imaginário, a questão das

física e psicologicamente.

escolhas e rumos que tomamos em nossa vida.

Ao mesmo tempo em que me apaixonava pelas

Na segunda parte, recrio uma espécie de ‘álbum

questões urbanas, passei a sentir claustrofobia em

de fotografias’, ao perceber a semelhança das

São Paulo. Sentia meu corpo oprimido e agredido,

feições do meu filho com o avô quando criança,

e me indignava com a falta da presença de água:

começo a coletar antigas fotos para reconstruir

centenas de rios e córregos encobertos por

cronologicamente a história desse homem/avô,

avenidas, e nosso contato físico com a água limitado

criando uma série onde todos os familiares e amigos

ao adestramento das piscinas. Passei a estabelecer

aparecem ocultos ou são excluídos das fotografias.

uma relação de amor e ódio com a cidade. Então,

Na terceira parte faço uso de fotos coletadas

eu me perguntava: ‘Como posso transmitir

de notícias de jornais da década de 1990,

através de imagens a pobreza de experiência

contextualizando o momento sócio-político-cultural

corporal e sensível que sinto na minha própria

vivenciado pela população brasileira naqueles

vida? Como posso falar sobre o empobrecimento

anos. Li muitas notícias e percebi que elas não

da corporeidade da vida das cidades, esse

eram esclarecedoras, a confusão foi tanta que as

amortecimento que sinto e vejo tão claramente no

pessoas não entendiam o que estava acontecendo;

cotidiano de São Paulo?’.

por isso, optei por construir imagens pouco legíveis

Passei a observar que, nos escritórios, as

e que pudessem expressar a sensação de ‘choque’

pessoas que moravam mais longe eram as que

divulgada na mídia.

chegavam mais cedo para trabalhar, e elas já

[...]

chegavam cansadas. Apesar de viverem na mesma

Em Serra da Ermida 357, minha intenção é

cidade que eu, tinham uma experiência corporal

misturar um pouco dos mistérios da vida e da morte

completamente diferente da minha. Senti que

com a política recente do nosso país. Indiretamente

queria experimentar essa corporeidade, e passei

o trabalho aborda o tema do suicídio, que a meu ver

então a acompanhar pessoas próximas de mim que

está na esfera do indizível, talvez por isso as imagens

moravam na periferia até a casa delas depois do

façam tanto sentido aqui.

trabalho, e pernoitava nos bairros. No dia seguinte

[...]

acordava às 5 horas da manhã e fotografava os que

Enquanto termino este texto, tento finalizar

saíam de casa ainda de madrugada; depois saía

Daniela de Moraes, 2016

também os livros: depois de elaborar vários

caminhando pelo bairro.”

bonecos, experimentar tamanhos variados e

Inês Bonduki

formatos distintos, ainda não decidi qual será
o definitivo. Toda criação tem a questão das
138

infinitas possibilidades, por isso creio que antes

139

da impressão final devemos mostrar os bonecos,
conversar, trocar ideias. De toda maneira o livro
converte-se em uma construção coletiva.”
Daniela de Moraes

“Quando comecei a fotografar o Linha Vermelha,
eu não tinha ideia do que queria. Sabia apenas que
queria falar sobre a intensidade da experiência
sensorial de estar no interior de um vagão de metrô

Páginas duplas consecutivas
de Linha Vermelha em que
as imagens se deslocam em
relação à página.

lotado. Apesar de conhecer uma grande quantidade
de trabalhos fotográficos ambientados no metrô,

que elas me indiquem os caminhos a seguir. As
referências teóricas e práticas são recuperadas e
abandonadas de maneira que me alimentem, mas

não sabia de nenhum que trouxesse essa dimensão

o fundamental para dar a direção do trabalho vem

sensória para as imagens.

dele mesmo, das minhas questões e da relação

Eu morava perto da estação Santa Cecília, e

com o fazer e com o mundo.

comecei a pegar o metrô para o lado oposto quando

Ao mesmo tempo em que fotografava o metrô,

estava voltando para casa; eu ia até o final da linha,

sem saber muito o porquê, resolvi fotografar um

depois pegava o trem e seguia até o extremo leste

encontro internacional de Contato Improvisação

da cidade. Passei a fazer isso repetidas vezes,

que iria acontecer em São Paulo. Desde que

sempre nos horários de pico, indo e voltando

comecei a dançar, fazia parte da minha prática

incessantemente. Como usava um celular velho, tinha

também fotografar os dançarinos, mas nessa

dificuldade de fixar as imagens e a maioria delas

semana fotografei intensamente, como se estivesse

ficava borrada, o que acabava me remetendo muito

procurando algo que sabia que encontraria ali.

ao movimento da aglomeração e não me convencia.

Meses depois, após algumas tentativas de

Certo dia produzi uma imagem em que se viam

edição frustradas, aproximei as imagens dos dois

apenas camadas de corpos, não havia nenhum

ensaios, e percebi que elas se misturavam muito

espaço vazio, e a única face da imagem tinha os

bem. Interessou-me esse estranho diálogo visual

olhos cobertos, o que a afastava da descrição de

de situações a princípio tão opostas, mas que se

um retrato; senti que encontrava aí finalmente uma

revelavam complementares na medida em que

trilha. Logo em seguida, casualmente dei um corte

explicitavam naturezas diferentes de toque e de

quadrado na imagem, para postá-la no Instagram,

proximidade entre os corpos.

o que me revelou uma sensação ainda maior de

Passei então para uma incessante ordenação

enclausuramento.

e reordenação do sequenciamento das imagens,

Assim se dá minha relação com as imagens. O

processo que durou aproximadamente um ano, e

fotografar é completamente intuitivo, é pulsação.

esteve muito pautado na ideia da construção de

O que vem antes é um palpite, um lance no escuro,

um espaço único no livro, e de um ritmo variável

e o que vem depois, a edição, aí sim, é projeto

de interação entre os corpos. Sentia que queria

e construção. Apesar de a edição se revelar

tirar as pessoas daquela passividade, daquele

como um processo muito mais racional do que o

cansaço, e imaginei que elas poderiam, ali mesmo

fotografar, procuro estar atenta ao que as imagens
vão me dizendo em ambas as situações, de forma

no metrô, deixar que o espaço tenso entre elas
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se tornasse macio, e que de um momento para o

outro pudessem decidir se tocar voluntariamente,
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La trampa de la vigilia
Morelos León
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Siempre que no pienso en la muerte tengo la impresión de
trampear, de engañar a alguien dentro de mí

La melancolía, aureola vaporosa de la Temporalidad.

Siempre he buscado paisajes anteriores a Dios. De ahí mi
debilidad por el Caos.

Si entran en la lucidez tanta ambigüedad y confusión,
es porque esa lucidez es el resultado del mal uso que hemos
hecho de nuestras vigilias.

“Mi corazón es como de cera, se funde en mis entrañas”
(Salmo XXII)

Sou aquela Mulher do Canto
esquerdo do Quadro
Fernanda Grigolin

158

A ciência costuma afirmar que a mulher é uma
doente periódica, que a mulher é útero. Afirma que o
amor, para o homem, é apenas um acidente na vida
e que o amor, para a mulher, é toda a razão de ser
da sua vida, e ela põe nessa dor o melhor de todas
as suas energias e esgota o cálice de todas as suas
amarguras, pois que o amor é a consequência lógica,
inevitável de sua fisiologia uterina. Há engano no
exagero de tais afirmações. Ambos nasceram pelo
amor e para o amor.
Margarida Lacerda Moura, 1929

160

O Brasil vivia momentos em que as questões
sociais eram caso de polícia e não existiam
direitos trabalhistas vigentes. Os bairros operários
paulistanos eram lugares de pequenos encontros.
Os operários criaram comitês e círculos operários,
sempre de forma regional, bairro a bairro, sem uma
unificação ou em formato de centrais sindicais. Uma
das organizações mais conhecidas foi o Comitê
de Defesa Proletária (CDP), liderado por Edgard
Leuenroth, tipógrafo e jornalista que atuou em
diversos jornais da época, entre eles A Plebe.
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O matrimônio apenas serve para abreviar a duração
do amor, tornar odiosa a união. No lar, a mulher é
escrava, o homem é o senhor, este tem o direito de
mandar, aquela o direito de... obedecer [...].
Como pode existir o amor entre uma escrava e um
senhor? [...].
Por isso se diz: o casamento é a morte do amor.
Tibi, O Amigo do Povo, 2 de agosto de 1902
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Eu pergunto se o poeta cria as coisas, pergunto
se as reconhece, ou então se as ordena. Sei que
há este intento: o da relação, segundo uma forma
básica, entre a intensidade pessoal e a intensidade
do mundo. Essa forma básica é o ritmo orgânico, a
imposição rítmica do corpo. Talvez seja esse ritmo
que cria as coisas, a sua insistência, a figura e a
ordem em que se encontram.
Herberto Helder, 2008
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[...] o “artista” não é uma espécie de Deus em
miniatura que imita o Grande Deus lá de fora (ou o
que quer que se ponha no lugar desse Grande Deus),
mas sim jogador que se engaja em opor, ao jogo
cego de informação e desinformação lá de fora, um
jogo oposto: um jogo que delibere informação nova.
O método a que recorre nesse jogo não é de uma
“inspiração” qualquer (divina ou antidivina) mas
sim o do diálogo com o outro e consigo mesmo: um
diálogo que lhe permite elaborar informação nova
junto com informações recebidas ou informações
já armazenadas. Devemos imaginar esse jogo
produtivo de informações dentro de uma rede
dialógica, tornada atualmente tecnicamente viável
graças à telemática e a seus gadgets.
Flusser, 2008
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Falar da mulher do canto esquerdo do quadro é
sacá-la do canto, e redimensioná-la como narradora,
é atribuir outras possibilidades narrativas ao
universo operário, é trazer questões sociais, políticas
e de desigualdades entre homens e mulheres, na
Primeira República e hoje em dia.

170

172

Série Pretexto. Edição:
Publicações Fotográficas
Concepção e organização

Fernanda Grigolin

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP

G857	Grigolin, Fernanda; Botter, Lila
Publicações fotográficas / Organização e
Concepção de Fernanda Grigolin.

Projeto Gráfico

Projeto Gráfico de Lila Botter. – São Paulo:

Lila Botter

Tenda de Livros, 2016. (Série Pretexto).
176 p.; Il.

Autores

Ana Lira, Daniela de Moraes,
Denise Gadelha, Fábio Messias,
Fernanda Grigolin, Fernando
de Tacca, Inês Bonduki, José
Diniz, Julieta Escardó, Letícia
Lampert, Mariano Klautau,
Morelos León, Paulo Silveira,
Priscilla Buhr e Walter Costa

	ISBN 978-85-68151-02-0
Arte Contemporânea. 2. Artes Visuais. 3.
Fotografia. 4. Livro. 5. Livro de Artista.
6. Fotolivro. 7. Narrativa Fotográfica. I.
Título. II. Série. III. Grigolin, Fernanda,
Organizadora. IV. Botter, Lila. V. Silveira,
Paulo. VI. Gadelha, Denise. VII. Klautau,
Mariano. VIII. Tacca, Fernando de. IX. Costa,

Assistentes editoriais

Walter. X. Bonduki, Inês. XI. Messias, Fábio.

Andrea D'Amato e Edu Xavier
Filho

XII. Grigolin, Fernanda. XIII. Moraes, Daniela
de. XIV. Diniz, José. XV. Escardó, Julieta.
XVI. Lampert, Letícia. XVII. León, Morelos.

Revisão

XVIII. Lira, Ana XIX. Buhr, Priscilla. XX.

Ieda Lebensztayn e Yuly Marty

D’Amato, Andrea. XXI. Xavier Filho, Edu.

Impressão

Cinelândia (livro) e Edições
Aurora. Publication Studio SP
(cartazes)
Agradecimentos

Luciane (Cinelândia), Tiago
Bassani, Heloísa Angeli,
Daniela de Moraes, Luciana
Valio e Luana Navarro

CDU 778:016

CDD 770:002

Catalogação elaborada por Ruth Simão Paulino
ruth-paulino@uol.com.br

realização

Impressão off-set
Papel capa color plus toquio 180 g/m2
e papel miolo avena 80 g/m2
Tipografia univers, de Adrian Frutiger
200 exemplares

