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Resumen
La vida con y a través de la imagen ha sido parte de nuestra vida
diaria hace algún tiempo, pero, a partir de la pandemia, en marzo de
2020, comunicarse a través de las plataformas digitales se convirtió
en nuestra vida diária obligatoria. La tecnología de la imagen lo ha
hecho posible desde la relación con las personas cercanas hasta la
creación artística. En este contexto, la fotografía fue en gran medida
practicada y compartida. Este artículo tiene como objetivo
reflexionar sobre esta producción, destacando el retrato y
autorretrato y su lugar en la producción de subjetividad, señalando
obras con características de ficción/escenificado, que sacan a relucir
el sueño como un lugar de poder y hacer político.
Palabras clave: fotografía – subjetividades – puesta en escena

Resumo
A vida com e através da imagem já faz parte do nosso cotidiano há
algum tempo, mas, a partir da pandemia, em março de 2020,
comunicar-se através das plataformas digitais passou a ser nosso
cotidiano obrigatório. A tecnologia da imagem tornou possível desde
a relação com as pessoas próximas à criação artística. Nesse
contexto, a fotografia foi largamente praticada e compartilhada. Este
artigo tem como objetivo refletir sobre esta produção, destacando o
retrato e autorretrato e seu lugar na produção de subjetividade,
apontando trabalhos com caráter ficcional/ encenado, que trazem à
tona o onírico como lugar de potência e fazer político.
Palavras chave: Fotografia – subjetividade – encenação
* Este artigo contou com a colaboração de Luís Augusto Guedes da Graça, aluno do curso de graduação em Direção
Teatral ECO/UFRJ, e bolsista de Iniciação Científica CNPQ/UFRJ de Teresa Bastos, com o projeto intitulado
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Desde 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia
do Coronavírus, nossa vida mudou radicalmente. Muitas foram e são as perguntas
feitas. Inúmeros artigos, entrevistas, lives, produzidos em todas as regiões do planeta
em busca de compreensão não só do momento em que se passou a viver, como
prognósticos para um futuro recente ou longínquo1. Para onde e como seguirá a vida
em sua enorme abrangência e complexidade?
Estamos e estaremos ainda em meio a esse processo. A arte e os artistas dele
fazem parte, como estão a reboque dessa incerteza. E vale acentuar, ainda, nesse
momento, a produção artística advinda prioritariamente dos artistas, mas também
oriunda de pessoas comuns. Lançar um olhar recente/recentíssimo, diga-se de
passagem, almejando um balanço dessa produção é ir ao encontro do “escuro do
contemporâneo”2, fixando o olhar no tempo atual, não para perceber as luzes, mas
o que está obscuro. É também, como nos induz Jorge Luís Borges3, sentir nostalgia
do presente, estando totalmente imerso nele, tornando-o, de certa maneira, suspenso.
É arriscar-se a eleger alguns nomes, em detrimento de inúmeros outros. E, como bem
lembra Umberto Eco, “para estudar um autor antigo, existem pelo menos chaves
interpretativas seguras às quais nós podemos referir, enquanto para o autor moderno
as opiniões são ainda vagas e discordantes, a nossa capacidade crítica é falseada pela
falta de perspectiva, e tudo se torna demasiado difícil”4. E é em meio a esta enorme
fissura do presente que este artigo se faz existir.
Nesse momento incorpóreo que passou a ser o nosso cotidiano desde março,
através das plataformas digitais, a experiência com/ a partir da tecnologia da imagem
se tornou nossa realidade. Da noite para o dia todos nos tornamos “bustos falantes”,
para usar a expressão cunhada pelo cineasta carioca Joel Pizzini ao criticar
Para se falar deste novo futuro, cunhou-se a expressão “novo normal”, que foi amplamente problematizada nas
redes sociais, sobretudo, por ser utilizada por aqueles que defendiam um relaxamento precoce do isolamento
social.
2 Agamben, Giorgio. O que é o contemporâneo e outros ensaios, Trad.Vinícius Nicastro Honesko, Chapecó, Ed.
Argos, 2009.
3 Borges, Jorge Luís, “Nostalgia do presente”. In: A cifra, Trad. Fernando Pinto do Amaral. Consultado em vinte
e sete de outubro de 2020 no link: https://www.citador.pt/poemas/nostalgia-do-presente-jorge-luis-borges
4 ECO, Umberto, Como se faz uma tese, São Paulo, Perspectiva, 2002, p. 42.
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documentários televisivos/jornalísticos em que o filme fica restrito a depoimentos,
falas dos envolvidos, sempre sentados e filmados da cintura para cima, ao invés de se
aproveitar da estética e do tempo que poderiam fazer a latência da imagem emergir
na tela e, com isso, criar uma linguagem cinematográfica.
A vida com e através da imagem não nos surpreende mais há algum tempo. “O
analfabeto do futuro será aquele que não saberá fotografar”. Essa frase foi proferida
em 1925 por László Moholy-Nagy (1895-1946) e, hoje, 95 anos depois, não temos a
menor dúvida de que ele estava certo. A partir dos anos 2000, com a web 2.0 e o
acesso aos smartphones, o ato de fotografar se banalizou, e, contemporaneamente,
“todo mundo se tornou fotógrafo”5. Estamos a todo tempo cercados de imagens, como
também produzindo imagens. Não é mais necessário conhecer a técnica fotográfica
para conseguir uma imagem apurada; os dispositivos já são dotados de regulagens
automáticas que possibilitam a qualquer um obter sucesso na apreensão de uma
fotografia. Será que é isso mesmo, somos todos fotógrafos?
Joan Fontcuberta faz uma analogia a Descartes, em relação ao sujeito cartesiano
e seu cogito: “penso, logo existo”, para defender a ideia de que, se no passado
existíamos graças ao pensamento, hoje existimos graças às imagens. “A câmera se
transformou em um artefato fundamental que nos incita a nos aventurarmos no
mundo e a percorrê-lo tanto visual quanto intelectualmente: percebamos ou não, a
fotografia também é uma forma de filosofia”6. O autor espanhol enfatiza, ainda, que
nos dias atuais temos uma necessidade de registrar tudo a nossa volta, mas tal ímpeto
não é gratuito, funcionando como um novo sistema de comunicação social, uma
espécie de ritual de comportamento ligado a “normas particulares de etiqueta e
cortesia”7. O fluxo de imagens seria, assim, um “indicador de energia vital”,
constituindo “exclamações de vitalidade” e forma de “dilatar experiência”8.

A polêmica contemporânea que envolve a fotografia profissional e a dita vernacular não será abordada neste
artigo.
6 Fontcuberta, Joan, A Câmera de Pandora, São Paulo: Editora G. Gilli, 2012, p. 19.
7 Idem, p.33.
8 Idem, p.32.
5
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“Produzimos tanto quanto consumimos: somos tanto homo photographicus quanto
simples viciados em fotos, quanto mais fotos melhores, nada pode saciar nossa sede
de imagens, o soma da pós-modernidade”9.
Mas não é só da fotografia que se trata. A experiência contemporânea com as
imagens extrapola a imagem fixa e o mesmo dispositivo que fotografa também filma.
Passa-se da fixidez ao movimento, intuitivamente. O que está em jogo – e a pandemia
legitimou isso – é a experiência. Experimentar com a imagem compreendendo seus
deslocamentos, passagens e contaminações entre as multiplicidades do cinema,
vídeo, imagens fixas, cujas variadas naturezas se fundem, criando novos sentidos. São
usos artísticos, jornalísticos, domésticos, de arquivo, publicitários. O que a imagem
hoje nos apregoa seria um panorama de agenciamentos históricos, políticos, estéticos
e tecnológicos.
No início da pandemia, o filósofo sul-coreano, na contramão da corrente
esotérica, de autoajuda e de alguns analistas mais otimistas, afirmava: “o vírus nos
isola e individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. De alguma
maneira, cada um se preocupa somente com sua própria sobrevivência. A
solidariedade que consiste em guardar distâncias mútuas não é uma solidariedade
que permite sonhar com uma sociedade mais pacífica, mais justa”10. Nos idos de
maio, o biofísico brasileiro Sidarta Ribeiro se permite vislumbrar um caminho do
meio. “Nossas vidas estão de cabeça para baixo, velhos hábitos tidos como imutáveis
foram quebrados e a organização social está evidentemente mais maleável.
Vislumbra-se a oportunidade de revolucionar para melhor o nosso convívio”11.
Não se trata aqui de se opor a um ou outro ponto de vista. Ambos nos
proporcionam, contudo, uma chave de leitura para observar e trazer à tona um pouco
9 Idem,

p.31
Byung-Chul, Han, O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã. In: El PAÍS, Brasil. Ideas.
Pandemia de Coronavírus, vinte e dois de março de 2020. Consultado em dezoito de outubro de 2020
no
link:
https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-deamanha-segundo-o-filosofo-byung-chulhan.html?fbclid=IwAR2dLjO9DC5%E2%80%A6.
11 Ribeiro, Sidarta, O caminho do meio. Consultado em dezoito de outubro 2020 no link:
https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/o-mundo-pos-covid-19-9---ciencia-e-cuidadopor-sidarta-ribeiro/
10
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da produção de imagens, em especial, as fixas, desenvolvidas por artistas e não
artistas nessa pandemia. Vale ressaltar ainda que no caso de análises mais pessimistas
como a de Byung-Chul Han, que também destaca o impacto das tecnologias digitais,
importa acentuar que “as medidas tomadas para conter a pandemia já estão a
transformar o modo como somos”12.
Nesse período de quarentena, que ainda não acabou, mas se abrandou13, o que
ficou foi uma produção de imagens vertiginosa, infinita, que beira a exaustão; e este
cenário não é privilégio da pandemia. Há tempos viemos convivendo com a alta
produção de imagens. O excesso, contudo, não inibiu a produção de novas imagens.
Nem todos necessitam ver o que foi gerado, mas, de uma maneira geral, produzir
novas imagens, fossem elas dos mais variados contextos, traduziu-se em vivência de
si, em filtro para lidar com o medo, a angústia, a dor, a incerteza. Apropriar-se da
câmera do celular ou do computador, ou mesmo de uma câmera fotográfica, também
significou para muitos uma possibilidade de documentar a realidade, tivesse ela um
peso naturalista ou não. Por outro lado, essa ideia de tempo suspenso não apenas
alavancou ainda mais a produção de imagens, mas criou uma espécie de letargia que
se aparenta a uma realidade paralela, onde o tempo precisa ser visto de outra forma,
considerando as particularidades do presente e como as imagens produzidas nos
ajudam a tecer os fios deste tempo.
Muitos foram os coletivos de artistas criados nesse período para ecoar a produção
inatingível. Jamais veremos todas as imagens feitas. Jamais conseguiremos configurar
lado a lado tudo o que foi criado. Nesse momento, mais do que nunca, ficou claro o
excesso e que cada vez mais nos percebemos pelos fragmentos. As redes sociais
lideram como espaço de visualidade e temos de ter a paciência de rolar a tela, de ver
imagem a imagem, uma a uma. Experiência de preparar, fazer, ver, montar, divulgar.

Cachopo, João Pedro, Dialética viral. O que nos faz pensar, Rio de Janeiro, v.29, n.46, p.30-43,
jan.-jun.2020.
Consultado
em
vinte
e
cinco
de
outubro
2020
no
link:
http://oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnfp
13 Importante ressaltar que, no momento de finalização deste artigo, França e Alemanha iniciavam a
segunda onda da Covid-19.
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Ao mesmo tempo, fazemos e nos tornamos curadores das próprias imagens. Mas não
se opera na mesa warbugniana e nem no chão de André Malraux. As imagens cintilam
nas nossas telas com luz artificial, sejam elas em pequeno formato, do celular, ou em
exibição nos laptops ou telas de TV. Assim se deu, assim ainda está acontecendo a
captura de imagens na pandemia.
Dentre os muitos coletivos surgidos ou mesmo já existentes, mas que
propulsionaram

suas

produções,

destaca-se

o

Covidartmuseum,

( #CovidArtMuseum), criado durante a pandemia, com quase 150 mil seguidores e
publicações de mais de 600 artistas do mundo todo. As imagens, predominantemente
ficcionais, realçam um universo paralelo, criado neste momento, que as localizam
entre surrealismo e hiper-realismo. Ou seja, dão conta de um imaginário encenado,
mais do que situações vividas. Traduzem as invenções possíveis criadas por artistas
visuais que se utilizaram das mais variadas técnicas para produzir um material que
desse conta desse estar no tempo atual, desta presença performática com a imagem.
O trabalho do artista visual russo Karman Verdi (@karmanverdi), There are so
many ghosts at my spot, espelha bem essa estética. São imagens que nos fazem
perceber a imaginação neste contexto de pandemia, como definiu João Pedro
Cachopo14: “A imaginação – o conjunto de ideias através das quais relanceamos o
necessário, o provável e o possível – preside à transformação do mundo. Contudo, é
a própria imaginação que há de presidir à transformação do mundo que sofreu um
abalo.” Imaginar, nesse momento pandêmico, se tornou uma força potente para
conseguir ultrapassar a barreira do cotidiano, da espera, da incerteza e está presente
em grande parte da produção fotográfica nesse período.

Cachopo, João Pedro, Dialética viral, O que nos faz pensar, Rio de Janeiro, v.29, n.46, p.30-43,
jan.-jun.2020.
Consultado
em
vinte
e
cinco
de
outubro
2020
no
link:
http://oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnfp
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Obras de Karman Verdi (Foto: Reprodução / Instagram)

No projeto Há tantos fantasmas no meu lugar, ele mistura a realidade de estar
sozinho com projeções virtuais de outras pessoas, criando uma espécie de falsa
companhia em todos os ambientes da sua casa. Em posts no Instagram, Karman Verdi
explica sua ideia e concepção do trabalho fotográfico criado durante a pandemia.
Eu não estava sozinho esta noite. O ar estava um pouco mais saboroso e
aromático. As pessoas hibernaram na quarentena e carros emitiam um som como
ondas em algum lugar distante. Algum vizinho tocou uma melodia silenciosa no
violão, e no meu apartamento havia muitos fantasmas. Tente imaginar um projeto no
qual você possa "teletransportar" algo animado diretamente para o seu quarto. Tente
imaginar que em apenas alguns minutos o espaço vazio e frio se transformará
fabulosamente em algo praticamente tangível. Há tantos fantasmas no meu lugar é
uma história sobre algo genuíno, real. Este projeto trata do autoisolamento e da
necessidade humana de proximidade cotidiana. Esta é uma história sobre pessoas de
diferentes partes do mundo que, apesar da quarentena e das novas realidades,
precisam de comunicação e contato humano ainda mais.
Se o Covidartmuseum prima pelas imagens teatrais, encenadas onde o imaginário
tem uma presença avassaladora, a página do Instagram (#fotoempauta) do Festival
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de Fotografia de Tiradentes (MG), por outro lado, repercute uma diversidade de
abordagens onde se visualiza com frequência o cotidiano documental vivido por
muitos artistas e profissionais das imagens. A chamada para publicação específica
durante a pandemia também surgiu neste período. O festival foi um dos primeiros
eventos a serem cancelados por causa da Covid-19, pois acontece geralmente em
março. Assim, a reunião de imagens produzidas nessa fase foi uma convocatória
aberta e gratuita promovida pelo festival, de nome Por Dentro de um Tempo Suspenso,
que deve gerar uma exposição em um momento propício.

A janela como metáfora e local de cena
Uma das imagens presentes na seção Quarentena, de autoria do fotojornalista
paulistano e correspondente do jornal “El País”, Victor Moriyama, foi uma das mais
emblemáticas da quarentena no Brasil. O edifício Copan, localizado na avenida
Ipiranga, construção moderna, de autoria de Oscar Niemeyer, foi fotografado
praticamente todo aceso, no final de tarde. A imagem foi capturada em 18 de março,
poucos dias antes de o governo oficializar a quarentena, na semana em que
explodiram os panelaços contra o Presidente Jair Bolsonaro e foi publicada em página
dupla no jornal americano “The New York Times”, curtida e compartilhada à
exaustão. De acordo com o fotógrafo, “com a foto do Copan, eu ganhei um público
muito diferenciado, foi repostada por museus, institutos de arte, teve vários
compartilhamentos. Sem dúvida é uma foto muito estética, mas mais arquitetônica.
Não é uma foto que considero jornalismo puro. Por isso não gosto tanto dela”15.

Moriyama, Victor. Entrevista à Agência Gama. Consultado em vinte e nove de outubro de 2020 no
link: https://gamarevista.com.br/conversas/como-e-fotografar-uma-crise/
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Edificio Copan, Cred: Vitor Moriyama, (Fonte: Instagram do autor)

Para o autor, a foto é desprovida de potência jornalística, talvez, na opinião dele,
por dispor de uma composição estética exacerbada; a imagem, no entanto, passou
para a história por justamente reunir estética e política; e deixa acesa em sua
interpretação a marca de um tempo em que chegar à janela se tornou ato
performático, político. A janela dos prédios, sobretudo das grandes cidades, de área
corriqueira, passou a ser local de cena, de ação, para alguns, local de bater panelas.
Além de ser uma imagem icônica do isolamento social, que traduz e espelha um
ativismo político no período, a foto de Moriyama nos favorece pensar sobre a ideia
da janela, uma das metáforas mais recorrentes quando se trata de visualidade.
A janela política de Moriyama se distingue das cenas capturadas por câmeras
obscuras, em projeto realizado no Sul do Brasil que busca captar o mundo exterior e
o interior, numa só imagem. A busca é por uma atmosfera encenada, como nos
trabalhos da Covidartmuseum, onde o onírico se faz presente. No projeto Obs-cur-ra,
desenvolvido pelo gaúcho Bruno Alencastro em parceria com outros fotógrafos e
publicado na revista “Zum”16 de maio de 2020, as imagens estão impregnadas do
simbolismo que a própria técnica milenar da câmera obscura clarifica. “A projeção
nos mostra um mundo de cabeça para baixo, tal como o caos que estamos vivendo; e
faz com que o mundo exterior entre na nossa casa”. Para a obtenção das imagens, os
fotógrafos transformaram suas casas em câmeras obscuras de grande formato,
Consultado em vinte de outubro de 2020 no link: https://revistazum.com.br/zumquarentena/camara-obscura/
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criando uma atmosfera sombria e enigmática, “tal como o indecifrável futuro que
ninguém sabe ao certo como será”17.

Projeto Câmara obscura: imagens de Guilherme Santos, Léo Savaris e Bruno Alencastro

A janela se tornou grito de liberdade, resistência, palco e plateia. São inúmeros
os trabalhos de artistas que a ela se renderam e a enaltecem como um local de
passagem, “entre” dois mundos, divisor da vida íntima e pública. E esse aspecto
também pode ser observado nos acervos de algumas instituições como o Instituto
Moreira Sales, que criou espaços para abrigar este sem-fim de imagens e criação.
Dentre eles, o Projeto Convida18, através do qual 125 artistas individuais e coletivos
foram convidados para fomentar a criação em tempos de quarentena.
Através desta chamada, o cineasta Jorge Furtado criou o curta Cretinália, em cuja
abertura traz o discurso do escritor argelino Albert Camus quando recebeu o prêmio
Nobel de literatura em 1957. Camus ressalta, na ocasião, que a arte não é, aos seus
olhos, um prazer solitário. “É um meio de comover o maior número de homens
oferecendo-lhes uma imagem privilegiada dos sofrimentos e das alegrias comuns. Ela
obriga, por consequência o artista a não isolar-se”.19 Furtado segue na leitura do

Entrevista de Bruno Alencastro. Consultado em cinco de maio de 2020 no link:
https://revistazum.com.br/zum-quarentena/camara-obscura/
18 Consultado em vinte de outubro de 2020 no link: https://ims.com.br/2020/07/20/programaconvida-etapa-3/
19 Furtado, Jorge, Cretinália. Curta-metragem (2020) Consultado em quinze de outubro de 2020 no
link: https://ims.com.br/convida/jorge-furtado/
17
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discurso enquanto exibe imagens do escritor argelino dançando, em comunhão com
outras pessoas. Ao enfatizar “que o artista forja-se nesse incessante ir e vir para os
outros, a meio caminho da beleza, sem a qual não pode passar, e da comunidade, a
qual não pode arrancar-se”, o cineasta evidencia este movimento simbiótico que se
dá entre o artista e o mundo. Ele utiliza como metáfora-limite a imagem da janela, o
que, de certa forma, pode ser apontada como recorrente nas imagens produzidas
durante a pandemia, como no trabalho da brasileira Camila Falcão.

Stabbed, de Camila Falcão (2020).

125

RLCIF nº 9

As pessoas, ao serem obrigadas a se manterem confinadas em suas casas, em um
primeiro momento, descobriram as janelas, os balcões, as varandas. Foram
manifestações artísticas de várias naturezas, dança, canto, projeções, teatro. Imagens
que correram o mundo pelas redes sociais. Esse ir-e-vir para os outros pode ser
expandido também para a relação que se estabeleceu coercivamente entre um mundo
“de fora”, que chegava através das mais variadas mídias e um mundo de “dentro”,
que chegou delimitando território, obrigando a se prestar atenção em si mesmo, seus
próprios ambientes. Ao mesmo tempo que estes limites se extravasavam e cada vez
se tornavam menos tênues, a experiência de linha demarcadora de realidades dava a
ver a enorme distância entre as condições sociais e de isolamento das pessoas, e a
produção de imagens reflete isso.
Aquele momento em que nos estava sendo vedada a liberdade de ir e vir em
função de um cuidado maior com o vírus, em que compartilhamos a experiência da
quarentena de ficar em casa, foi quando nossa relação com as imagens aumentou e
mudou. Ficamos ainda mais dependentes dela. Olhando o mundo, como já vínhamos,
mas agora o limite da janela ficou mais claro. Da janela para fora, o mundo a que
poucos têm acesso. Da janela de casa, que dá para a rua, pode-se ver a vida pulsar lá
fora através das pessoas que passam. As telas do computador, celular, tablets, se
tornaram as novas janelas e, através dessas mídias, fomos invadidos pelos jornais e
comentários da web, sobre o mundo, que parece um “outro”, onde circulam imagens
de todo tipo e que provocam e instigam uma enormidade de sentimentos.
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Fábio Setti (Quarentena dia 23 e Quarentena dia 37) (2020)

Do lado da janela para cá, estamos nós com nossa rotina alterada. De certa forma,
a pandemia chamou a atenção para o ordinário, o cotidiano, porque justamente
colocou em suspensão esta vida que tanto naturalizamos. Blanchot20 diz do cotidiano
que ele é inapreensível. O que é o cotidiano? Esse que ficamos com a sensação que
perdemos temporariamente. Esse que supomos que nos oferece segurança, nos faz
sentir imortais, nos entedia. Alguns pensam que voltará tal qual era antes, ou que
nunca será mais o mesmo. Muitas imagens dão conta dessa sensação, deste vácuo,
desta rotina suspensa. Como é o caso do brasiliense, que mora em São Paulo, Fábio
Setti21, que fez um diário da pandemia, publicando regularmente imagens de si, todos
os dias.
Estas imagens também nos convidam a olhar mais para nós mesmos, para
perceber os objetos, contemplar o que antes era simplesmente só utilizado. Em
Sociedade do cansaço (2010), Byung-Chul Han defende que a sociedade do século XXI
não é mais disciplinar, mas sim baseada no desempenho e na produção. Nunca os
Blanchot, Maurice, A conversa infinita, São Paulo, Escuta, 2007.
Página do Instagram do artista. Consultado em quinze de outubro de 2020 no link:
https://www.instagram.com/fabiosetti/

20
21
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inquietos tiveram tanto valor. A multitarefa, embora seja um processo aclamado e
exigido, seria, na realidade, um retrocesso, uma técnica de atenção essencial para a
sobrevivência na vida selvagem. Perdemos cada vez mais a capacidade de
contemplação e, de certa forma, a pandemia nos obrigou a entrar em contato com
esta dispersão, ela nos jogou com toda volúpia nesse lugar de tédio profundo o qual
Walter Benjamin22 caracterizou como “um pássaro onírico, que choca o ovo da
experiência” – não possui lugar na sociedade dos nossos tempos, ainda que seja tão
importante para o processo criativo e para o descanso espiritual.

O cotidiano e a encenação de si
A vida cotidiana, em toda sua natureza de inquietação, possui a propensão de
macular a disposição e o incentivo à reflexão. Imersos nesse processo de
automatismo, com frequência perdemos a experiência dos detalhes, do momento
presente, das sutilezas. Cada vez mais perdemos a capacidade de admiração do
cotidiano, de contemplação das coisas corriqueiras. Mal podíamos prever que, dez
anos após a publicação do ensaio do filósofo sul-coreano, surgiria uma coisa
pequenina digna de nossa atenção, algo que nos forçaria a lidar com o tédio e com o
processo de observação, além de suas outras terríveis consequências. Esta obrigação
de parar se manifestou na figura do isolamento social, um instinto necessário para a
manutenção da vida. Diante de tal cenário, a arte pode funcionar como uma poderosa
ferramenta para a construção de novos sentidos e maneiras de apreensão do mundo
e da realidade. O tédio e o isolamento nos forçam a respirar pausadamente e observar,
a conviver consigo mesmo. Parar, desacelerar se tornou político. “É urgente reinventar
nossa sociedade e seus hábitos predatórios”, enfatiza Ailton Krenak23.
Com o propósito de enaltecer o elo com a ancestralidade, justamente com desejo
de reinventar e chamar a atenção para estes hábitos predatórios, aos quais se refere
22 Benjamim,

Walter apud Han, Byung-Chul, Sociedade do cansaço, tradução de Enio Paulo Giachini,
Petrópolis, Vozes, 2015. p. 34-35.
23 Krenak, Ailton, O amanhã não está à venda, São Paulo, Cia das Letras, 2020.
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Krenak, encontra-se o trabalho de Denilson Baniwa24, Máscaras para rituais do mundo
em crise, autorretratos realizados em abril, durante a quarentena de 2020. Ele foi um
dos participantes do Projeto Convida, do Instituto Moreira Salles; e explica que a
Covid-19, por ser algo nunca visto, nos leva a criar novos rituais de cura e cuidados.
Artista visual nascido em Barcelos, no Amazonas, seus trabalhos expressam sua
vivência como um indígena do tempo presente, mesclando referências tradicionais e
contemporâneas indígenas e se apropriando de ícones ocidentais para tratar da luta
dos povos originários em diversos suportes e linguagens.

Denilson Baniwa25, Máscaras para rituais do mundo em crise

Ele se autofotografa usando a mesma camiseta, que funciona aqui como um
veículo de manifestação política e, aproveitando-se do fato da obrigatoriedade da
máscara para proteção do corona vírus torná-la, de certa maneira, naturalizada pelas
pessoas, ele chama a atenção, a partir do corpo e, em especial, do rosto, para a
condição dos povos indígenas e da floresta e do meio ambiente. De acordo com
Baniwa:
As máscaras sagradas que aprendemos com nossos Avós-Universo feitas de madeira,
fibras, argila, cuias, penas de pássaros que serviram como lembrança do tempo da gênese
24 Página

do Instituto Moreira Salles sobre o trabalho do artista. Consultado em quinze de outubro de
2020 no link: https://ims.com.br/convida/denilson-baniwa/
25 Idem.
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e de respeito aos nossos criadores, são senhas de acesso para o Cosmos, o invisível, o
sagrado, o sobrenatural, tão importantes para manter a ordem do caos, com o que
alegramos e acalmamos o Universo, passam, hoje, por uma atualização nos vários povos
indígenas. Fomos obrigados a usar máscaras cirúrgicas ou feitas de tecidos costurados,
até então desconhecidas por nós para nos proteger do espírito da Covid-19 e claro, junto
com as máscaras vieram as regras de como usá-las com eficiência, pois não basta colocar
a máscara no rosto, é preciso saber as senhas de acesso aos modos de proteção. Uma
atualização de firmware que o “Senhor das Doenças” nos disponibilizou26.

A pandemia potencializou o que atualmente vem-se delineando como constante
na fotografia contemporânea: o número de trabalhos de artistas, estrangeiros e
brasileiros, que trazem como tema o “sujeito”: ou emprestam seu próprio corpo à
obra, seja ela audiovisual ou teatral, ou encontram um outro corpo para ela. Pode-se
dizer que o sujeito coloca-se em tema, pauta-se como imagem. São estratégias
artísticas reincidentes na fotografia que trazem à tona um gênero secular que aponta
em sua gênese para o peso de uma tradição histórica, mas que possui vitalidade para
se reinventar: o retrato e o autorretrato.
Seus usos e convenções estiveram em sua maior parte associados a uma função
biográfica e identitária, como pode ser observado a partir do modelo estético
canônico do portrait fotográfico do cenário oitocentista, mas suas possibilidades
estéticas contemporâneas apontam mais para um desejo de experiência que para uma
função biográfica, associada a ele desde seus primórdios. Este “retorno do sujeito”,
além de colocá-lo em questão, o traz a partir de técnicas fotográficas e artísticas
distintas, proporcionando um jogo tanto das materialidades experimentadas, quanto
friccionando as barreiras entre o documental/ficcional/imaginário, em sua criação.
A produção de retrato e autorretrato na pandemia foi tema do curso27 ministrado

26 Idem.

Intitulado “O (auto)retrato fotográfico e a produção de subjetividade na pandemia” , o curso foi
oferecido para os programas de pós-graduação em Artes da Cena da ECO/UFRJ e Artes Visuais da
EBA/UFRJ, dos quais faço parte; bem como para os alunos de graduação da ECO/UFRJ, no período
de maio a agosto 2020, em plataforma do Google Meet; e contou com o estágio-docência de Lucas
Gibson.

27
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durante esse período. Diante da impossibilidade do retorno às aulas presenciais,
trabalhamos remotamente a partir de aulas teóricas e práticas. A cada quinze dias,
mostrávamos a produção desenvolvida no período. O curso se mostrou prolífero não
só para evidenciar pesquisas e trabalhos de artistas no mundo inteiro naquele
momento, como para debater questões importantes, vivenciadas por todos. Os
encontros proporcionaram, ainda, que todos se mantivessem juntos, compartilhando
percepções, vivências e angústias e, sobretudo, produzindo imagens. Como resultado
desta experiência, está sendo organizada uma exposição virtual com o material.
Um dos trabalhos desenvolvidos no período, do discente Nelson Bruno Delfino da
Conceição, carrega consigo uma carga política forte, tendo o rosto como local de
resistência e vulnerabilidade. Utilizando-se do autorretrato, o discente do Programa
de Pós-Graduação em Artes da Cena produziu, durante o período, imagens que
traduziram um autoencarceramento não fruto específico da pandemia, mas também
da condição de raça. O trabalho dele ecoa, de certa forma, um fato marcante ocorrido
recentemente, a indignação provocada pela visibilidade do vídeo de 9 minutos
captado por um pedestre que passava no momento em que um policial americano
branco, numa rua em Minneapolis, assassinava por asfixia o negro George Floyd.
Vidas negras importam, o movimento que ganhou o mundo através das ruas, mas
sobretudo, das janelas/telas, encontra esse trabalho de Nelson, que, com a fotografia,
utiliza-se do autorretrato, mas, em suas reflexões escritas, redige em formato de carta
para sua avó paterna. A escrita epistolar é um falar alto, tendo o destinatário como
um ausente imaginado:
Na escrita das cartas, lugar e data são fatores preponderantes que, uma vez obedecidos, têm a
vantagem de situar no tempo e no espaço a feitura e o conteúdo da mensagem. Não se trata de
relatar ações ou acontecimentos de cada dia, como num diário. Trata-se de recompor um espaço
íntimo, mas de tempo determinado, uma forma de reviver e repensar o que está acontecendo28.

28 Santos

Matilde Demétrio dos, Ao sol, carta é o farol, São Paulo, Editora Annablume, 1998, p. 22.
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sUFOCAMENTOENQUADRADo, de Nelson Bruno Delfino da Conceição

No caso do Nelson, sua avó já é falecida e lhe restou dela somente uma fotografia
de sua carteira de trabalho. O local de fala funciona mais como uma possibilidade de
encenação de si, um posicionar-se diante do mundo. Ele cria em imagens uma
sequência de urgências expressa numa série de autorretratos, registrados entre os
meses de junho e outubro de 2020 intitulada sUFOCAMENTOENQUADRADo. Ele
explica que falar sobre essas fotografias é escavar a própria pele com telha cerrada.
Descrever fratura exposta. Para ele, essas imagens são escaradas, indecentes e diretas.
objetivamente concretas. “Está tudo ali vomitado. Escrevo-lhe porque sei que serei
entendido. Escrevo-lhe porque esses relatos precisam nascer do fôlego de uma
possível compreensão. Escrevo-lhe sem o medo de ser objetificado. Escrevo-lhe como
‘uma forma de transformar’, de ‘tornar-me sujeito’”29.
Essa experiência narrada por Nelson, de produzir artisticamente, fotografar,
escrever, como forma de tornar-se sujeito, de certa maneira pode ser observada em
quantidade durante a pandemia e, como afirmado anteriormente, é um forte traço da
produção contemporânea fotográfica.
Diante de um cenário político-social dominado por fake News, momento em que
a noção de “verdade” se coloca em debate e se embaralha também com a produção
artística, o olhar para a encenação de si na arte hoje mudou. No início dos anos 2000,

Conceição, Nelson Bruno Delfino da, sUFOCAMENTOENQUADRADo, Trabalho de conclusão de
curso ministrado durante a pandemia por Teresa Bastos e Lucas Gibson e encaminhado em outubro,
2020.
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alguns teóricos, como o caso da crítica de arte francesa Dominique Baqué, defendia
a tese de que diante da impotência das artes contemporâneas em produzir formas
políticas que falem do mundo; certos documentários estariam mais aptos a tomar o
lugar que um dia pertenceu às artes de vanguarda, o que gerou muitos debates.
Como podemos perceber essa questão hoje? Talvez a pandemia tenha começado
a esboçar uma resposta para esta pergunta, demonstrando que esta “suposta anemia
política” dos artistas contemporâneos de outra década – destacando aí a fotografia –
se revigora, transgride e revê este trânsito entre documental e ficcional. Os artistas
também se servem da fotografia encenada, do retrato e autorretrato como
possibilidades de expressão estética e política e trazendo à tona o onírico, o sonho,
não como lugar de fuga da realidade, de fragilidade e alienação, mas como potência,
como recurso de fazer valer forças ancestrais, até então desvalidas e desqualificadas
de um modo geral por uma sociedade do agora, do imediatismo, do instantâneo.

Bibliografia
A. Fatorelli; V. Carvalho; L. Pimentel(Org), Escritos sobre fotografia contemporânea
brasileira, Rio de Janeiro, Ed. Circuito, 2015.
A. Fatorelli; V. Carvalho; L. Pimentel(Org), Fotografia Contemporânea: desafios e
tendências. Rio de Janeiro, Maud X, 2016.
A. Krenak, O amanhã não está à venda, São Paulo, Companhia das Letras, 2020.
B. Han, O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, in El PAÍS, Brasil, Ideas,
Pandemia de Coronavírus, Consultado em vinte e dois de março de 2020, no link:
https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-deamanha-segundo-o-filosofo-byung-chulhan.html?fbclid=IwAR2dLjO9DC5%E2%80%A6
B. Han, Sociedade do Cansaço, Petrópolis, Editora Vozes, 2017.
D. Baque, Pour un nouvel art politique: de l’art contemporain au documentaire, Paris,

133

RLCIF nº 9

Flammarion, 2004.
D. Baque, Visages: Du masque grec à la greffe du visage, Paris, Éditions du Regard,
2007, IL.
G. Agamben, O que é o contemporâneo e outros ensaios, Trad.Vinícius Nicastro
Honesko, Chapecó, Ed. Argos, 2009.
J. Cachopo, “Dialética viral”. O que nos faz pensar, Rio de Janeiro, v.29, n.46, p.3043, jan.-jun.2020, Consultado em vinte e cinco de outubro de 2020 no link:
http://oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnfp
J. Crary, 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono, São Paulo, UBU, 2016.
J. Crary, Suspensões da percepção. Atenção, espetáculo e cultura moderna, São Paulo,
Cosac Naify, 2013.
J. Féral, Além dos limites: teoria e prática do teatro, São Paulo, Perspectiva, 2015.
J. Fontcuberta, A Câmera de Pandora: a fotografi@ depois da fotografia, São Paulo,
Editora G Gilli, 2012.
J. L. Borges, “Nostalgia do presente”, in: A cifra, Trad. Fernando Pinto do Amaral,
Consultado

em

vinte

e

sete

de

outubro

de

2020

no

link:

https://www.citador.pt/poemas/nostalgia-do-presente-jorge-luis-borges
L. Arfuch, O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea, Rio de Janeiro,
EDUERJ, 2010.
M. Bastos, O Retrato fotográfico entre a pose e a performance, Revista de Ensaios
Digitais, v. 1, p. 1, 2012. p. 127-140.
M. Cavalcante, Pensar em tempos de pandemia, in: O que nos faz pensar, Rio de
Janeiro, v.29, n.46, p.8-18, jan.-jun.2020 Consultado em vinte e cinco de outubro de
2020 no link: http://oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnfp
M. Chauí, Janela da alma, espelho do mundo, in : NOVAES, Adauto, O Olhar, São
Paulo, Companhia das Letras, 1993, pp. 31-63.

134

Teresa Bastos y Lucas Gibson Fissuras do presente …

M. Poivert, A fotografia contemporânea tem uma história? In: Palíndromo, nº 13,
jan./jun.

2015.

Consultado

em

quinze

de

outubro

de

2020

no

link:

file:///C:/Users/MariaTeresa/Downloads/5884-19230-1-PB%20(2).pdf
M. Poivert, La photographie contemporaine. Paris:Flammarion, 2010.
S. Ribeiro, O caminho do meio. Ecoa/Série O Mundo pós-covid. In: UOL/Reportagens
especiais. São Paulo, maio 2020. Consultado em vinte de outubro de 2020 no link:
https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/o-mundo-pos-covid-19-9--ciencia-e-cuidado-por-sidarta-ribeiro/#page1
S. Ribeiro, O oráculo da noite,São Paulo, Cia das Letras, 2019.
T. Rivera, O avesso do imaginário: arte contemporânea e psicanálise, São Paulo, Cosac
Naify, 2014.
U. Eco, Como se faz uma tese em ciências humanas,Trad: Ana Falcão Bastos e Luiz
Leitão, São Paulo, Perspectiva, 2002.
W. Iser, O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia, Rio de Janeiro,
EdUERJ, 2017.

135

