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RESUMO
A presente dissertação é composta por um conjunto de inquietações acerca do
luto e a memória que surgiram a partir da reflexão sobre um ensaio fotográfico
que realizei, de meus avós, no ano de 2007, por ocasião da minha monografia de
conclusão de curso. Depois de selecionar algumas fotos da pesquisa do TCC,
elas passaram por experimentações de técnicas em desenho e pintura, aliadas à
manipulação digital. As imagens produzidas durante o curso de Mestrado foram
feitas entre 2010 e 2012. O Diário de Luto é composto por notas e imagens que
abrem espaço para a reflexão sobre o luto, a memória e os processos de criação.
Para tanto, estabeleço diálogo com autores como Roland Barthes e Philippe
Dubois, no que tange à discussão sobre memória e fotografia, e com Cecília
Almeida Salles e Sandra Rey, para embasar e problematizar as questões relativas
às metodologias de produção em poéticas visuais.
Palavras-chave: memória; luto; fotografia; arte digital.
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ABSTRACT
This work consists of a set of concerns about mourning and memory that have
emerged from a photoshoot I did in 2007 about my grandparents, during the
elaboration of my monograph. After selecting some photos from my Course
Completion Assignment (CCA), I submitted them to trials of techniques in drawing
and painting, combined with digital manipulation. I worked on these images from
2010 to 2012, along my Master’s degree. The Diary of the Mourning is composed
of notes and images which lead into a reflection on grief, memory and creation
processes. To this end, it establishes a dialogue with authors such as Roland
Barthes and Philippe Dubois, especially related to the discussion of memory and
photography, and with Cecilia Almeida Salles and Sandra Rey, in order to shed
light on issues linked to production methods in Visual Poetics.
Keywords: memory; mourning; photography; digital art.
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INTRODUÇÃO
Diário de luto: poéticas da memória trata do percurso de criação de uma
série de imagens de arte digital, produzidas a partir da experimentação poética
sobre as fotografias do meu avô materno. O ensaio fotográfico com meus avós foi
realizado durante a elaboração do projeto de TCC, no ano 2007.
Em junho daquele ano sondei meus avós sobre o que eles achavam da
possibilidade de usar a fotografia deles para fundamentar a produção poética
vinculada à minha monografia de conclusão de curso, cujo foco seria a relação
entre fotografia e memória. Eles gostaram da ideia e concordaram com a
proposta. O segundo passo foi a minha ida a campo nas férias de julho de 2007,
deslocando-me para Montes Claros, norte de Minas Gerais, onde meus avós
moravam. Chegando à cidade, elaborei, com a orientação da professora Rosana
Horio Monteiro, um roteiro de entrevistas para a minha pesquisa, fundamentadas
na relação estabelecida por meus avós entre a fotografia e o passado.
Durante o período em que permaneci em Montes Claros, produzi várias
fotografias deles usando uma máquina analógica Canon EOS 3000, as quais
foram posteriormente digitalizadas e organizadas por temas. Antes de explorar as
imagens dos meus avôs, realizei, na Faculdade de Artes Visuais da Universidade
Federal de Goiás (FAV/UFG), um experimento com algumas fotografias que eu já
tinha em casa; montei uma composição dentro de vidros de conserva criando uma
espécie de instalação-objeto, que intitulei Memória em conserva. Todavia, o
resultado desse primeiro exercício não foi satisfatório, o que me fez, portanto,
abandonar o uso dessa técnica.
Na fase seguinte das minhas experimentações, utilizei as imagens
digitalizadas, trabalhando com um software de edição de imagens. Depois de
selecionar as fotos, comecei a empregar uma ferramenta que apaga as cores,
reduzindo-as a traços que remetem a desenhos ou serigrafias.
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Usando o programa, evidenciei alguns traços que queria e borrei outros.
Algumas fotos se transformaram em fragmentos, apenas vestígios que podem ser
imaginados e completados pelo espectador. Depois disso, comecei a imprimir em
papel algumas dessas imagens que podem ser reveladas tanto em papel
fotográfico quanto em papel comum, com a técnica da serigrafia. Ao passo que ia
experimentando essas técnicas, comecei a pensar no que a impressão
representa, de fato, caso se assuma a fotografia como uma forma de impressão,
assim como a xilogravura e a serigrafia.
É de se notar, neste caso, uma associação lógica entre a técnica e o
conceito: que impressão a fotografia contempla do passado, que lembranças são
realmente significativas para ficarem impressas em nossa memória e quais se
apagam? Ao “ficar velha”, a fotografia perde os nitratos de prata, vai amarelando,
perdendo com isso as cores e o visto, assim como o tempo que embranquece os
cabelos e os faz caírem, amarrotando a pele, impondo rugas como se a um
tecido.
Por outro lado, se, com o tempo, o velho perde as forças do corpo, é
justamente nesse momento da vida que a lembrança assume um papel principal.
De todas as formas de trabalho experimentadas com a fotografia a serigrafia em
preto e branco, eis a técnica mais significativa que encontrei para realizar os
trabalhos do TCC.
Evidenciando ou borrando determinados aspectos, assim como o tempo e
a lembrança, organizei as séries de serigrafias sob três temas, cada qual
contendo 16 fotos. Na primeira série, Fragmentos, as imagens mais apagadas –
ou fragmentadas – partiram da desconstrução para evidenciar a perda das
lembranças. Na segunda, Rememória, trabalhei com imagens mais figurativas,
nas quais fosse possível reconhecer uma linha do retrato e da tradição da pose
dos antigos álbuns de família. A última série, Presenças, foi composta por
imagens de objetos e outros elementos do cotidiano de meus avós que
denotassem presença, mesmo ao figurarem a ausência física de seus
proprietários.
Cada uma dessas pastas integrou três diferentes mosaicos. Para a
apresentação final desse trabalho, foi impressa em serigrafia uma imagem de
cada um desses mosaicos. Todas as impressões foram feitas no ateliê de
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serigrafia da FAV/UFG, em 2007. A intenção daquela investigação era poetizar as
lembranças de família através da criação artística.
Em 2008, apresentei a monografia e, em novembro do ano seguinte, meu
avô faleceu. No ano de 2010, ingressei no Programa de Mestrado em Cultura
Visual, e então retomei os sentidos de perda e luto que não haviam sido
abordados durante a pesquisa para o TCC. O tema da presente dissertação trata
da fotografia do meu avô, interferida digitalmente. O objetivo é investigar as
relações entre luto e memória partindo da análise do meu processo de criação,
que tem como suporte tecnológico as fotografias do meu avô – as quais, por sua
vez, partem da desconstrução de uma imagem familiar.
A metodologia empregada corresponde aos estudos e pesquisas em artes
realizados pela pesquisadora Sandra Rey (1996), que busca uma reflexão teórica
suscitada pela prática artística e por estágios do processo de criação em um fluxo
continuo entre prática e teoria. A pesquisa em arte parte da concepção da obra
“em processo”, “sendo feita”, em vez de analisá-la sob o viés de obra acabada.
Outro referencial teórico importante que acompanha esta pesquisa são as
formulações de Cecília de Almeida Salles (2007), em Crítica genética. A proposta
metodológica da autora lança luz sobre a elaboração da obra de arte partindo dos
vestígios deixados pelos documentos do processo, sejam eles fotografias, jornais,
textos, tudo aquilo, enfim, que pode “vir a ser” uma obra de arte.
O título da dissertação foi adaptado da expressão “diário secreto”, também
utilizada pela pesquisadora Sandra Rey (op. cit.). Como parte da metodologia de
pesquisa orientada para produção em poéticas visuais, a autora recomenda aos
estudantes que mantenham um “diário de anotações” sobre o processo de criação
– tipo de caderno que, segundo ela, deve ser mantido “em segredo”. A referida
adaptação que é feita aqui sugere que eu vá expondo meu diário ao longo do
texto. A fotografia de meu avô foi utilizada como campo de experimentação
poética do desenho, da pintura e da arte digital, assim como no tocante à
discussão sobre memória, história da fotografia, luto e processos de criação.
Como parte da proposta poética e da metodologia de criação, apresento a
estrutura desta dissertação como um Diário, dividido em quatro notas, que
correspondem a quatro capítulos. A poíética estaria ligada às ações criadoras e
poderia ser conceituada como a ciência e a filosofia da conduta criadora, da
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criação, o que, evidentemente, não se aplica só à arte, mas também a todos os
setores em que o homem se faz construtor:
A poiética se ocupa menos dos afetos do artista do que dos
lineamentos dinâmicos, voluntários e involuntários que o ligam à
obra em execução. Em suma seu objeto é a poiésis que põe
criador frente a seu projeto e não a aistésis que ele pode
experimentar em sua ação ou suscitar através dela. (PASSERON,
1997, p. 108)

As PRIMEIRAS

NOTAS

remetem ao início da minha vida acadêmica, ao

contato com as lembranças de família e a descobertas que instigaram a escolha
do meu objeto de estudo – a imagem do meu avô.
Nas SEGUNDAS

NOTAS,

trato de questões referentes à fotografia com a

intenção de problematizar algumas de suas principais características filosóficas.
Apoio-me, neste sentido, em estudos realizados por autores como Roland Barthes
(1984), Phillippe Dubois (2001) e Vilém Flusser (1985). Reflito, ainda nesse
momento, sobre as mudanças que surgiram a partir da fotografia digital e do uso
do computador nos processos de criação.
Nas TERCEIRAS

NOTAS,

apresento imagens e fragmentos do meu diário de

ateliê; exploro a desconstrução do signo fotográfico por meio dessas
interferências digitais, fundamentando-me na metodologia de pesquisa em arte
por meio da qual problematizo os processos de produção em poéticas
contemporâneas partindo das etapas e dos resultados do meu próprio trabalho.
Também trago à cena nessa nota a série de imagens Diário de luto, escolhida
para a exposição que integra o resultado prático desta pesquisa.
Finalmente, nas DERRADEIRAS

NOTAS,

teço considerações sobre os

resultados alcançados durante meu percurso como pesquisador de mestrado.
Na data de defesa do presente trabalho, será realizada uma exposição na
Galeria de Artes Visuais da FAV/UFG, que contará com séries de imagens
selecionadas dentre aquelas que foram produzidas ao longo desta pesquisa.
Acompanha, ainda, este texto um CD, no qual disponibilizo aos leitores tanto as
imagens constantes desta dissertação como outras que aqui não foram inseridas,
mas que fizeram parte do meu processo criativo ao longo da pesquisa. Além
destes arquivos, constam também do CD a projeção do espaço expositivo em 3D.
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PRIMEIRAS NOTAS
Tessituras e relatos de família

O processo de criação adveio de uma série de inquietações minhas, a
partir de algumas fotografias que realizei dos meus avós no ano de 2007, por
ocasião da minha monografia. Desse material, surgiu também uma série de
serigrafias.
Antes de iniciar a produção de novas imagens, é necessário situar as
memórias familiares que formam a gênese deste processo. Tais lembranças
retomam o início da minha graduação em 2006, o contato com as histórias de
família, os finais de semana na casa da avó, algumas imagens do primeiro ensaio
de 2007, bem como a reflexão sobre o luto poético que teve início após a morte
do meu avô.
Antes de falar do processo criativo, dos materiais e conceitos que integram
esta investigação, proponho apresentar relatos referentes ao início de minha
produção. No ano de 2006, ingressei no bacharelado em Artes Plásticas na
FAV/UFG. Dentre as disciplinas do curso, houve uma – Desenho, investigação e
linguagem, ministrada pela professora Maria Cecília Fittipaldi – que foi
fundamental para o trabalho que proponho aqui quanto à experimentação de uma
linguagem contemporânea de arte. No curso da disciplina, realizei um trabalho
intitulado Memória em conserva (FIGURA 1).
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FIGURA 1: Memória em conserva. Foto: Vinícius Figueiredo, 2006.

O exercício ilustrado pela FIGURA 1 consistiu em vários vidros de conserva
contendo fotografias pessoais, fragmentos de tecido, desenhos e pequenos
objetos. As tampas dos frascos foram seladas com cera de vela. O uso de objetos
– no caso dos frascos, tecidos e fotografias – abriram outras possibilidades para
desenhar usando o espaço com materiais não tradicionais.
Essa atividade me despertou o desejo de desenvolver uma produção
poética integrando discussões sobre memória. Segundo Maurice Halbwachs
(1990), a memória pessoal remete a um grupo; o indivíduo carrega a lembrança,
mas está sempre em interação com a sociedade. Daí construirmos as nossas
lembranças individuais na tessitura das memórias dos diferentes grupos com os
quais nos relacionamos.
Mesmo que, àquela época, eu não tivesse ainda definido meu objeto de
investigação nem uma linguagem artística, considero Memória em conserva
importante como introdução a este texto, na medida em que constituiu um
exercício interessante fundamentado em uma reflexão sobre o uso dos materiais,
as linguagens e os conceitos que fariam parte da minha pesquisa artística.
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Em 2007, durante o período de graduação, tive uma conversa com minha
então orientadora (de TCC) – a professora Rosana Horio Monteiro. Falei com ela
sobre meu desejo de desenvolver um projeto de conclusão de curso que
abordasse a memória e sua relação com a fotografia. Durante meu percurso na
universidade, interessei-me pelo trabalho de artistas como Christian Boltanski e
Rosângela Rennó, que utilizam a fotografia como suporte artístico e abordam a
memória em sua produção.
Para desenvolver minha monografia, foi necessário descobrir que relação
com a memória eu gostaria de investigar. Em uma sondagem informal, minha
orientadora quis saber das minhas origens, ou seja, onde havia nascido, minha
formação familiar e meu primeiro contato com campo das artes visuais. Partindo
desse questionamento, rememorei a cidade de minha infância, Montes Claros,
que contam com aproximadamente 400 mil habitantes e está situada ao norte de
Minas Gerais.
Esse rememorar me trouxe lembranças das férias de janeiro de 2007 – na
casa de meus avós maternos, ali mesmo em Montes Claros –, período em que eu
havia realizado algumas fotos de família. Durante aquela visita, fiquei intrigado ao
descobrir que eles possuíam poucas fotografias como registro de nossa história
familiar, a maioria delas da década de 1980 e pouquíssimas da de 1970
(FIGURA 2).
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FIGURA 2: Meus avós, Geraldo Borges e Lucinda Rosa de Jesus,
s.d. Arquivo pessoal.

A casa de meus avós, onde os insights para o projeto de TCC ocorreram, é
espaçosa e tem um amplo jardim em frente (que é, na verdade, uma mescla de
jardim e canteiro de hortaliças), além de um fogão à lenha nos fundos. Próxima da
casa, há uma lagoa, conhecida como Pampulha (FIGURA 4), onde eles coletavam
gravetos e lenha para a queima no fogão.
A casa foi assunto de algumas conversas entre minha avó e eu, nas quais
ela relatou – enquanto eu observava cada foto com muito cuidado, de um baú que
ela me dera – que, durante anos, naquele lugar, havia apenas aquela casa. A
partir de então, percebi que o lugar passou por um processo de urbanização e
que os únicos registros daquele momento, que remetiam às memórias dela sobre
o local, tinham sido capturados pelas poucas fotografias constantes daquele baú
(FIGURAS 3 e 4).
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FIGURA 3: A casa dos meus avós. Foto: Vinícius Figueiredo, 2007.

FIGURA 4: Lagoa da Pampulha, Montes Claros-MG. Foto: Jaderson Santos, 2010.

20

A partir de então, incentivado por minha orientadora na graduação, ao
analisar os poucos registros fotográficos que meus avós possuíam, decidi que
minha monografia apresentaria uma investigação sobre a memória e partiria do
ensaio sobre meus avós, realizado em julho de 2007 (FIGURA 5).

FIGURA 5: Meus avós, Geraldo Borges Rego e Lucinda Rosa de Jesus. Foto: Vinícius
Figueiredo, 2007.

As fotografias produzidas para a monografia passaram por um processo de
digitalização através do scanner. Em seguida, foram desconstruídas por um
programa de tratamento de imagem analógica. As imagens criadas foram
impressas em transparências, gerando matrizes de serigrafia. Algumas dessas
matrizes foram impressas para compor um mosaico que foi apresentado ao final
da pesquisa.
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Partindo dessas fotografias e utilizando a manipulação digital, ressaltei
alguns fragmentos do corpo de meu avô, apagando totalmente outros. Quanto à
reflexão sobre como são realizadas essas imagens, nota-se que toda foto já
implica uma exclusão ou recorte, feito pelo olhar do fotógrafo – que seleciona um
enfoque dentre tantos outros. Os recortes feitos nas imagens de meus avós,
durante a criação artística, intensificam uma visualidade que remete ao conceito
de memória. É fato que, em quase todos os tratados que pretenderam discutir
este tema, são retomados dois eixos: os lugares e as imagens. É o que destaca
Dubois, comentando sobre Cícero:
Cícero: “Para exercer essa faculdade do cérebro (que é a
Memória), deve-se escolher, em pensamento, lugares distintos,
depois formar para si imagens das coisas que se quer reter e
finalmente organizar essas imagens em diversos lugares. Então a
ordem dos lugares conserva a ordem das coisas, pois as imagens
lembram as próprias coisas. Os lugares são tabuinhas de cera nos
quais se escreve; as imagens são as letras que nelas se traçam”.
(DUBOIS, 2001, p. 314-315)

A maneira como nosso cérebro organiza e retém nossas lembranças não
ocorre de forma linear. Acontecimentos rememorados durante nossas vidas
passam pela “urdidura da subjetividade” que “entrelaça” nossas lembranças e
sensações, anteriores àquelas que de fato havíamos vivenciado. Muitas vezes,
esses fatos nos são transmitidos de um membro familiar para outro. Nesse
contexto, aproprio-me de lembranças de alguns casos vivenciados na fazenda
localizada no povoado de São Bento, ao norte de Minas Gerais, onde meu avô
materno cresceu. É como se eu pudesse recordar o mato verdinho que
circundava o veio d’água que havia ali, próximo da plantação de arroz, ou
detalhes da sede da fazenda, além de histórias sobre a construção da rodovia
que dividiu um cemitério clandestino nas proximidades.
Na época em que essa rodovia “dividiu o cemitério ao meio”, as ossadas
dos cadáveres ali enterrados ficaram expostas ao longo do terreno, chocando a
população local. Segundo minha mãe, Cleonice Borges, eu já fui a esse povoado,
mas nenhum membro de nossa família da minha geração chegou a conhecer, de
fato, essa fazenda que foi destruída para a construção da rodovia. Durante a
minha infância, passei muitos finais de semana na casa dos meus avós, ocasiões
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em que meu avô, Geraldo Borges, costumava me contar muitas histórias de sua
infância. Daí minha relação com essas recordações...

FIGURA 6: Série Rememória, 2008. Arquivo pessoal.

Sobre esses relatos de meu avô e as memórias que fazem parte de meu
imaginário, relembro o que diz Ecléa Bosi:
Muitas lembranças, que relatamos como nossas, mergulham num
passado anterior ao nosso nascimento e nos foram contadas
tantas vezes que as incorporamos ao nosso cabedal. Entre elas,
contam-nos feitos dos avós, mas também nossos, de que
acabamos “nos lembrando”. Na verdade, nossas primeiras
lembranças não são nossas, estão ao alcance de nossa mão no
relicário transparente da família. (BOSI, 1994, p. 425)
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Durante a escrita do TCC, preocupava-me o fato que quase todas as
referências bibliográficas pesquisadas – tais como O ato fotográfico (2001), de
Philippe Dubois e A câmara clara (1984), de Roland Barthes – associarem, em
alguns momentos, a fotografia com a morte. Mesmo constatando que toda
fotografia possui certa proximidade com a morte – na medida em que o referente
(aquilo ou aquele) que foi fotografado em algum momento deixará de existir –, a
imagem que fica materializa um objeto que mantém a morte presente nos álbuns
de família. Segundo Barthes (op. cit., pp. 137-138), em vez de apenas polemizar a
fotografia em seu contexto econômico e social, por conta de sua reprodutividade
técnica, é necessário situá-la em seu vinculo antropológico com a morte: é
preciso, enfim, “que a Morte, em uma sociedade, esteja em algum lugar; se não
está mais (ou está menos) no religioso, deve estar em outra parte: talvez nessa
imagem que produz a morte ao querer conservar a vida”.
Durante o processo de pesquisa e elaboração de minha monografia, tentei
ao máximo me esquivar da abordagem sobre a morte; tive esse receio, pois meu
objeto de investigação era a imagem de entes queridos e idosos. Direcionei meu
interesse ao uso poético de lembranças de família na criação de serigrafias
(FIGURAS 7 e 8).
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FIGURA 7: Série Rememória, 2008. Arquivo pessoal.
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FIGURA 8: Série Rememória, 2009. Arquivo pessoal.

Apresentei minha monografia em novembro de 2008. No ano seguinte,
exatamente em 12 de novembro de 2009, meu avô faleceu. Retornei à cidade de
Montes Claros, onde permaneci por um tempo na casa da minha avó. Muitas
transformações

ocorreram

nesse

processo

de

luto

e

isso

influenciou

posteriormente meu fazer artístico. E algumas imagens que não entraram na
proposta estética final do TCC foram, enfim, retomadas na investigação poética
desta dissertação (FIGURA 9).
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FIGURA 9: Sem título, 2008. Arquivo pessoal.

Antes do processo seletivo do mestrado, cursei, como aluno especial, a
disciplina Gravura, ministrada na ocasião por meu atual orientador. Tive aulas
dedicadas à aplicação de variadas técnicas de gravura, desde práticas
tradicionais até experimentações contemporâneas. A arte da gravura consiste na
produção de uma matriz, que pode ser feita através do entalhe com a ferramenta
goiva ou buril, além do emprego de meios químicos.
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As incisões ocorrem em superfícies de madeira, pedra, metal, dentre outros
suportes. Esta matriz apresenta um desenho em relevo e passa por um processo
de entitamento. A estampagem que gerará as cópias da gravura pode ser feita
manualmente ou com uso da prensa gráfica em superfícies de papel, tecido,
madeiras, dentre outros materiais que foram surgindo com experimentações com
passar dos anos. Entre um intervalo e outro de produção, o professor abria
espaço para a discussão de alguns textos sobre processos criativos em artes
gráficas. Influenciado pelas experimentações feitas no ateliê, elaborei um préprojeto de mestrado que inicialmente abordava a técnica de gravura de ponta
seca em metal (FIGURA 10).

FIGURA 10: Impressão de ponta seca sobre fotografia, 2010. Arquivo pessoal.
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A gravura em metal é o processo feito em uma matriz de metal. Usei, neste
caso, uma chapa de alumínio, que também pode ser de aço, ferro ou latão. É
feito, então, um encavo nas linhas do desenho, realizado sobre a chapa. O
depósito de tinta para impressão é feito dentro dos sulcos gravados, e não sobre
a superfície da matriz, como no caso da xilogravura. A ferramenta utilizada para o
entalhe dos trabalhos, exemplificados nesta pesquisa, foi a ponta seca, que pode
ser qualquer objeto pontiagudo metálico que consiga riscar e desenhar sobre a
superfície do metal (FIGURAS 11 e 12).

FIGURA 11: Ponta seca sobre metal. Sem título, 70 cm x 90 cm, PA, 2010. Arquivo pessoal.
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FIGURA 12: Matriz em metal. Sem título, 2010. Arquivo pessoal.

No ano de 2010, ingressei no Mestrado em Cultura Visual. Meu objetivo
preliminar foi desenvolver uma linguagem poética, por meio da experimentação
artística sobre as fotografias não utilizadas durante o TCC. A morte do meu avô
gerou uma reflexão sobre perda e luto, e tal abordagem foi incorporada aos
processos de criação através da desconstrução do signo fotográfico, pelo uso de
desenho, pintura e manipulação digital sobre fotografias.
A proposta foi dar continuidade à pesquisa iniciada na graduação a partir
da análise do processo de criação da série de imagens, intitulada Diário de luto.
Algumas imagens que apresento nesse texto fazem parte do processo de criação
e desenvolvimento da pesquisa, mas não entraram na exposição que integrará o
resultado prático final do projeto. Em razão disso, tais imagens integram o CD em
anexo a este texto.
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FIGURA 13: Primeira fotografia interferida com desenho e digitalização, 2010. Arquivo
pessoal.

31

SEGUNDAS NOTAS
Fotografia e novos meios: entre o digital e o analógico

A história da fotografia é marcada por transformações tecnológicas desde
sua gênese – em que se problematizou e expandiu a interface entre arte e
ciência. A cada nova tecnologia que surge, os valores que antes foram
estabelecidos por aqueles que tentaram entendê-la são reinterpretados, mesmo
em virtude da rapidez e fluidez com que aparecem novos procedimentos
artísticos.
Nestas notas, trato do material tecnológico que é a matriz da minha
produção. Para entender esse material, faz-se necessário retomar sua historia e
rever alguns conceitos e características que foram discutidos sobre a forma
analógica da fotografia; dessa maneira, pode-se compreender melhor o impacto
que ela sofreu após o surgimento das imagens digitais.
A necessidade de se criarem formas de representação da realidade com
mais eficiência e rapidez foi uma das principais preocupações da comunidade
científica no final do século XIX. Nesse período, em diversos lugares do mundo,
vários processos de fixação de imagens foram desenvolvidos. Os franceses
Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833) e Louis Jacques Mandé Daguerre (17871851) são alguns dos inventores reconhecidos como precursores da fotografia.
Além de impulsionar o desenvolvimento tecnológico da ciência, a invenção
da fotografia mudou totalmente a forma de percebermos a arte. A fotografia extrai
suas impressões do mundo sem a necessidade do fazer artesanal – do
desenhista ou pintor. Na imagem que se quer representar, não existe mais o
intermédio de um pincel, e sim um aparelho. Mas esta imagem que se forma não
surge de forma mágica, e a intervenção humana passa a ser muito mais
complexa.
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A relação entre arte e fotografia foi questionada no início de sua invenção –
é preciso ressaltar. Alguns artistas da época revindicavam que, para que ela fosse
aceita como arte, deveria aderir à forma da pintura em todas as suas questões
formais – como temas, composições etc. Desse desejo surgiu o movimento
chamado pictorialista.
O movimento pictorialista [1890-1914] eclodiu na França, na
Inglaterra e nos Estados Unidos a partir da década de 1890,
congregando os fotógrafos que ambicionavam produzir aquilo que
consideravam como fotografia artística, capaz de conferir aos
seus praticantes o mesmo prestígio e respeito granjeado pelos
praticantes dos processos artísticos convencionais. O problema é
que essa ânsia de reconhecimento levou muitos dos adeptos do
pictorialismo a simplesmente tentar imitar a aparência e o
acabamento de pinturas, gravuras e desenhos ao invés de
tentarem explorar os novos campos estéticos oferecidos pela
1
fotografia (ITAÚ CULTURAL, 2005).

Cada obra de arte é produzida de acordo com as tecnologias do seu
tempo, mas a fotografia não foi criada com a intenção de produzir arte; assim
como outras tecnologias produzidas pela ciência, ela foi incorporada pelo fazer
artístico:
A fotografia, o cinema, o vídeo e o computador foram também
concebidos e desenvolvidos segundo os mesmos princípios de
produtividade e racionalidade, no interior de ambientes industriais
e dentro da mesma lógica de expansão capitalista. Mesmo os
aplicativos explicitamente destinados à criação artística (ou, pelo
menos, àquilo que a indústria entende por criação), como os de
autoria em computação gráfica, hipermídia e vídeo digital, apenas
formalizam um conjunto de procedimentos conhecidos, herdados
de uma história da arte já assimilada e consagrada. (MACHADO,
2007, p. 11)

Durante esta pesquisa, as imagens de meu avô passaram por uma série de
interferências digitais e manuais; tais procedimentos implicam a desconstrução de
uma das características fundamentais da fotografia: a tentativa de representar a
realidade. Este questionamento se encontra nos escritos filosóficos de três
pesquisadores com quem proponho estabelecer um diálogo ao longo deste texto:
Philippe Dubois (op. cit.), Roland Barthes (op. cit.) e Vilém Frusser (op. cit.).
1

Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br>.
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O ensaio fotográfico que realizei dos meus avós partiu de uma intenção: o
registro de uma memória familiar. O que acompanha os álbuns de família é este
desejo de guardar um excerto da realidade que supostamente é materializada
pela fotografia.
A casa da minha avó, o jardim, as flores e meu próprio avô fazem parte da
realidade apenas da própria foto. Mas o que seria o real na perspectiva da
imagem fotográfica?

FIGURA 14: Meu avô. Foto: Vinícius Figueiredo, 2007.

No primeiro capítulo de O ato fotográfico, Philippe Dubois (op. cit.) trata da
verossimilhança do índice; para o autor, o efeito de real que a foto produz se deve
à sua semelhança com o objeto retratado. Ele constata, entretanto, que a
fotografia, ainda que como testemunha da existência do referente (aquele que foi
fotografado), não significa que se pareça com ele; a relação da imagem
fotográfica com seu referente, ou com o real, pode ser lida, portanto, sob três

34

aspectos: (1) como espelho do real (o discurso da mimese), ou imitação da
natureza, em que há semelhança entre a fotografia e o mundo real que foi
fotografado; (2) como transformação do real (o discurso do código e da
desconstrução), em que há alteração da imagem do referente de acordo com a
mudança de enquadramento, cortes, cores, transformando-se dessa forma a
realidade; e (3) como índice, quando o retorno ao referente é eminente.
Dubois ressalta que a fotografia não pode ser tomada como reflexo exato
de um tempo, ou fato, já que ela sofre a transmutação da interpretação e da
subjetividade do olhar. Outro autor que trata da questão do referente é Roland
Barthes. Em A câmara clara, ele diferencia o referente da fotografia, dos outros
sistemas de representação encontrados na arte, não como algo facultativamente
real, mas como prova da existência de um corpo ou coisa real que esteve
presente diante do fotógrafo. Neste sentido, não é possível negar que algo ou
alguém esteve realmente (no passado). Para Barthes, a presença na fotografia
não pode ser uma expressão metafórica, como reforça Susan Sontag:
As fotos mostram as pessoas incontestavelmente presentes num
lugar e numa época específicas de sua vida; agrupam pessoas e
coisas que, um instante depois, se dispersaram, mudaram,
seguiram o curso de seus destinos independentes. (SONTAG,
2004, p. 85)

A fotografia pode criar um conflito entre dois termos distintos: o real e o
vivo. Quando alguém olha para algumas das fotos que realizei de meu avô, sem
conhecer sua história, pode supor que ele esteja vivo. No entanto, ao transpor o
sentido de real para o passado, o que toda foto sugere é um sentimento de “isso
foi”, expressão que Barthes traduz como “o noema da fotografia”; em outros
termos: o que vejo encontrou-se lá, em espaço e tempo distintos.
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FIGURA 15: Meu avó, no jardim de sua casa. Foto: Vinícius Figueiredo, 2007.

A negação da morte é outra característica da fotografia abordada por estes
autores. O artista que tem como suporte a fotografia inevitavelmente instaura em
sua obra uma reflexão significativa sobre a morte. Segundo Barthes (op. cit.), toda
fotografia remete a uma ideia de morte. Minha avó costumava contar que era
tradição no norte de Minas Gerais as famílias “de mais posses” contratarem
choradeiras profissionais para acompanhar os velórios. No passado, a morte era
ritualizada; nos dias de hoje, negada, e por um ideal de representação que visa à
saúde e vida plenas – morremos da mesma forma como morríamos antes, mas a
diferença se encontra no fim ou nas transformações que sofreram certos rituais.
A fotografia pode ser, portanto, uma forma de luto – contra uma coisa que
vai desaparecer. O fato é (uma coisa) inalterável. A foto embalsama a imagem (e
a coisa fotografada), pois tem uma aproximação com a morte. Um autor que leva
ao extremo essa relação da fotografia com a morte é justamente Roland Barthes.
Ele próprio tinha um temor incrível de ser fotografado. Dizia que a fotografia não
representaria seu interior. Na verdade, isso pode ser lido como medo da morte.
Para ele, a imagem fotográfica tenta recuperar uma imagem em um processo de
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melancolia – a imagem de sua mãe, já morta. Assim, escreve o autor sobre a
fotografia de sua mãe:
Não era ela e, todavia, não era nenhuma outra pessoa. Eu a teria
reconhecido entre milhares de outras mulheres, e, no entanto não
a “reencontrava”. Eu a reconhecia diferencialmente, não
essencialmente. (BARTHES, op. cit., p. 99)

A fotografia torna possível, no presente, a realização de entusiasmo e,
apesar de figurar a ausência de um tempo, de um passado, projeta o indivíduo a
esse mesmo tempo. A memória possui uma estreita relação com a fotografia, que
registra e documenta imagens. A sepultura eterniza a morte para os vivos, assim
como a imagem representa a vida, ao figurar a ausência. A foto é sempre um
vestígio que completa uma imagem mental, o que torna nossa memória feita de
fotografias:
Imaginariamente, a fotografia (aquela de que tenho a intenção)
representa esse momento muito sutil em que, para dizer a
verdade, não sou nem um sujeito, nem um objeto, mas antes um
sujeito que se vê tornar-se objeto: vivo uma microexperiência da
morte (do parêntese): torno-me verdadeiramente espectro. Toda
fotografia é um certificado de presença. (idem, p. 27)

Vilém Flusser, em Filosofia da caixa preta (op. cit.), ressalta o caráter
mágico das imagens técnicas e fala do papel da imaginação como mediação
entre o homem e sua interpretação do mundo. Critica, também, a alienação
perante as fotografias que, no início, surgiram como forma de auxiliar as pessoas
em diversos setores de produção de conhecimento; mas elas, em vez disso,
passaram a viver segundo suas representações fotográficas.
Em 1983, com a publicação de Filosofia da caixa preta, anteciparam-se
questões sobre a produção e divulgação de imagens que são bem coerentes com
o que vivemos na contemporaneidade. O livro estabeleceu uma relação entre
realidade e imaginário, apoiada na expressão “caixa preta’”. No campo da
eletrônica, por exemplo, esta denominação serve para designar a parte complexa
de um circuito eletrônico, que é intencionalmente escondida do design de um
circuito maior e substituída por uma caixa vazia, que leva apenas o nome do
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circuito omitido. O termo usado por Flusser é uma metáfora que remete à ideia de
magia e mistério. Ele reivindica que, além da fotografia como matéria ou produto
final, deveria haver uma filosofia para o que ocorre na parte obscura da máquina.
Neste sentido, o imaginário assumiria um papel importante na criação de
paradigmas científicos que investigassem o que é velado pelo circuito interno do
aparelho.
Segundo o autor, qualquer um pode fotografar sem conhecer os sistemas
físico-químicos que ocorrem dentro da máquina fotográfica, ou os cálculos
matemáticos que acompanham as lentes objetivas. Quando o fotógrafo seleciona
seu tema e aperta o botão, o aparelho devolve sua interpretação daquilo que
esteve diante da objetiva como uma réplica bidimensional. No entanto, a
banalização dos usos das imagens e as novas câmeras modernas transformaram
o homem em meros apertadores de botão automatizando o gesto de fotografar
apenas em um jogo de “olhe e capte”. Flusser (op. cit.) propõe, então, que “toda
crítica da imagem técnica deve visar ao branqueamento dessa caixa preta”. O
autor destaca um problema ainda maior ao apontar a questão de que somos
escravos dos sistemas; daí a metáfora da caixa preta ser o que nos coloca como
meros reprodutores, nos tornando previsíveis. O real, nesse sentido, seria um
efeito automático, previsível e superficial.
Gostaria de mencionar um fotógrafo que foge a este argumento de Flusser
e clareia a caixa preta: Evgen Bavcar, nascido na Eslovênia. Este fotógrafo ficou
cego aos 12 anos de idade, após sofrer um acidente. Sua obra abrange uma
experiência do ver mais sublime, na medida em que ele burla o dispositivo
fotográfico por não utilizar o jogo de olhe e capte. Para Flusser (op. cit.), o gesto é
o disparador da fotografia, mas o olhar é o mais imprescindível para operar o
aparelho; este olhar, que é domesticado, dirigido, falta a ele, de modo que ele
burla o programa do aparelho e extrai usos aprisionados.
Com o passar dos anos, foram surgindo novas teorias e conceitos que
procuravam entender o que é a fotografia e o estatuto de sua existência. O
surgimento do cinema, da televisão e, mais recentemente, do computador nos fez
repensar a forma de produzir e vincular imagens. O processamento digital e a
manipulação direta da imagem no computador criam novos problemas que nos
levam a rever as origens de tudo aquilo que já foi estabelecido sobre fotografia.
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Para Dubois (op. cit.), o questionamento sobre a fotografia como arte faz parte de
um problema antigo; no final do século XIX, ela já começava a se distanciar dos
retratos tradicionais e, além de auxiliar a produção de alguns pintores, foi
concebida como produto estético. Já ao longo do século XX, a arte se apropriou
de certas lógicas (formais, conceituais, ideológicas etc.) próprias da fotografia;
entretanto, Dubois ressalta que a discussão sobre a fotografia como arte é algo
ultrapassado e considera que a arte contemporânea é marcada por estratégias
bastante fotográficas.
Há artistas que fazem pintura com um olhar de fotógrafo, mesmo sem
saber; outros se utilizam da foto como matéria, mesmo não sendo fotógrafos – o
elemento fotográfico está presente na elaboração de suas obras, como no caso
desta pesquisa.

FIGURA 16: Diário de luto. Fotografia manipulada digitalmente/manuscritos em nanquim, 2012.

39

O trânsito entre arte e fotografia teve grande desenvolvimento durante as
vanguardas históricas do início do século XX. A arte, nesse período, foi
assimilada como corrente estética, criou-se um gosto pela experimentação,
surgiram poéticas mistas. O cubismo, o concretismo, como também o surrealismo
e o dadaísmo, foram responsáveis por experiências com colagem, agrupamento,
montagem, assemblages etc. Na arte contemporânea, a hibridação que permeia a
fotografia, a mistura entre passado e presente, reflete o momento atual da nossa
dinâmica sociedade de consumo. Uma herança talvez herdada do artista francês
Marcel Duchamp, que rompeu com os cânones tradicionais da arte ao criar os
ready-mades – objetos apropriados do cotidiano comum e muitas vezes ordinários
que colocaram em questão o estatuto de objeto artístico e, consequentemente, o
conceito de arte, deslocando, de certo modo, o valor da obra como artesania para
o conceito:
Com os ready-mades, Duchamp pedia que o observador
pensasse sobre o que definia a singularidade da obra de arte em
meio à multiplicidade de todos os outros objetos. Seria alguma
coisa a ser achada na própria obra de arte ou nas atividades do
artista em torno do objeto? Tais perguntas reverberavam por toda
arte dos anos 60 e além deles. (ARCHER, 2001, p. 3)

O encontro e a troca de elementos entre culturas distintas, a subjetivação
da memória pessoal e coletiva fazem parte da multiplicidade de questões da
sociedade contemporânea. A fluidez dos processos artísticos contemporâneos
colocou em discussão os valores estabelecidos pela tríade peirciana: signo –
ícone, índice e símbolo. Roland Barthes, Philippe Dubois, Susan Sontag
consideram a fotografia como manifestação icônica, ao passo que autores como
Arlindo Machado assumem que a fotografia, como signo, também pode aderir ao
caráter simbólico:
Parte dos problemas relacionados com a compreensão da
fotografia derivam de seu tradicional enquadramento na categoria
peirciana do índice, um enquadramento que se pode considerar,
no mínimo, problemático. O que a película fotográfica registra não
é exatamente uma ação do objeto sobre ela (não há contato físico
ou “dinâmico” do objeto com a película), mas o modo particular de
absorção e reflexão da luz por um corpo disposto num espaço
iluminado, tal como uma emulsão sensível o interpreta, com base
apenas naquela parte dos raios de luz refletidos pelo objeto que
puderam ser coletados pela lente e filtrados pelos dispositivos
internos da câmera. (MACHADO, 2001, p. 5)
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À medida que se desenvolvem novos editores de imagem analógica, o
processamento digital que é feito no computador coloca para a fotografia novos
problemas, pois a categoria de índice da foto passa ser sintetizada por equações
numéricas. A discussão que ocorre na contemporaneidade não apaga o
conhecimento sobre a fotografia tradicional; a ênfase da fotografia atual está na
importância do processo de criação e nos procedimentos utilizados pelo artista,
que expandiram as relações da foto, no ir e vir do olhar ao objeto fotografado,
pelo espectador, sem abolir sua natureza indicial, inerente a toda fotografia, já
que expandindo e pluralizando os fios que tecem suas relações. Esta expansão
da fotografia pelos novos meios tecnológicos existe graças às experiências dos
artistas, que, desde as vanguardas históricas, vêm tencionando paradigmas
preexistentes, explorando ao máximo as características dos materiais e aparelhos
técnicos:
O que faz, portanto, um verdadeiro criador, em vez de
simplesmente submeter-se às determinações do aparato técnico,
é subverter-se às continuamente a função da máquina ou do
programa que ele utiliza , é manejá-los no sentido contrário ao de
sua produtividade programada. (MACHADO, 2007, p. 14)

A foto passa de produto final para matéria bruta; pode ser desenhada,
riscada, marcada, recortada etc. Arte digital é um tipo de arte produzida no
computador. Na década de 1980, o computador pessoal tornou-se mais acessível
e os artistas começaram investigá-lo como ferramenta tecnológica de produção. O
desenvolvimento dos programas de computador (softwares) para edição de
imagens e outras mídias permitiu simular todas as técnicas de desenho, pintura,
fotografia, etc. Tal avanço possibilitou, ainda, experimentações infindáveis de
criação, como sugere George Fifield:
A arte digital é um meio mecanizado cujo potencial parece
ilimitado. Segundo o escritor e curador George Fifield: “A
possibilidade de reposicionar e combinar sem esforço imagens,
filtros e cores, dentro do espaço sem atrito ou gravidade da
memória do computador, dá aos artistas uma liberdade de criar
imagens jamais imaginadas”. (apud RUSH, 2006, p. 162)
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A produção de arte digital pode ser realizada de várias formas; no entanto,
o uso da tecnológica produzida em computador não necessariamente demanda o
suporte de mídia tradicional. Os programas de edição de imagens podem recriar
em espaço virtual vários procedimentos artísticos. No meu processo de criação, a
base tecnológica é a fotografia, que passa pela manipulação digital.
É importante destacar que um dos efeitos das novas tecnologias na
produção artística contemporânea, sobretudo em obras que usam a fotografia, é a
expansão de novos referentes que problematizam os conceitos e teorias
anteriormente estabelecidos, como o da representação, por exemplo. A arte atual
desloca fronteiras, e o eixo ocidental foi expandido e contaminado pela Internet
com produções artísticas de vários lugares do mundo. A abertura da comunicação
pela rede cibernética, além de aumentar a divulgação dos trabalhos de artistas de
países que geralmente não fazem parte história da arte tradicional, deu margem
aos cruzamentos entre procedimentos técnicos e teóricos.
Em arte contemporânea, não há parâmetros rígidos que possam definir o
caminho que o artista deve seguir na elaboração de sua obra. Durante o processo
de criação, ele inventa e descobre seu próprio modo de fazer. Todavia, suscitado
pela prática, ele passa a investigar, além de estratégias de resolução formal da
obra, conceitos e teorias que o inquietam durante o processo de criação. Meu
trabalho emprega uma multiplicidade de ferramentas e procedimentos, muitos dos
quais foram incorporados e outros, descartados durante a prática. Observar e
justificar tais escolhas faz parte do desafio desta pesquisa, na medida em que
Na arte contemporânea, o artista volta-se para a intenção, para a
ideia e para solução da realização do deu trabalho. Se o produto
final é uma gravura, uma tela, uma escultura, uma instalação,
pouco importa. O que importa é a expressividade da obra.
(REZENDE, 2000, p. 230)

As fotografias de meu avô falecido, interferidas digitalmente, levantaram
questões sobre o luto e a memória. Para entender como teoria e prática se
intercruzam, autores como Salles e Rey, já mencionadas aqui, aventuraram-se a
problematizar as questões relativas às metodologias de produção em poéticas
visuais. Sobre as questões levantadas pela prática de ateliê e o desenvolvimento
do meu trabalho visual, eis que apresento as próximas notas.
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TERCEIRAS NOTAS
Os processos de criação e a poética do luto

O processo de criação da obra de arte se inicia em territórios
desconhecidos. Em meio ao confronto com seu material, o artista transforma o
fazer em conhecer – tanto a si mesmo quanto ao seu projeto. Se pensarmos que
passamos a vida toda buscando compreender o que somos, a criação nesta
mesma perspectiva nunca se encerra, pois parte da contínua reinvenção.
O processo de criação envolve, portanto, a maturação de vários elementos
que podem ou não exprimir seu traço no objeto final. Nessa gama de repertórios,
cada excerto/fragmento possui um significado que pode sobrepor ou compor
novos outros. Do trânsito entre estes elementos e suas significações é que se
estabelece a criatividade. De acordo com a artista plástica Fayga Ostrower,
A atividade criativa consiste em transpor certas possibilidades
latentes para o real. As várias ações, frutos recentes de opções
anteriores, já vão ao encontro de novas opções, propostas
surgidas no trabalho, tanto assim que continuamente se recria no
próprio trabalho uma mobilização interior, de considerável
intensidade emocional. Nessa mobilização está inserido um senso
de responsabilidade. As opções se propõem quase que em
termos de princípios, de ‘certo ou errado’ e, no caso das artes, o
quanto custa decidir uma pincelada, a exata tonalidade de uma
cor, o peso de uma palavra, uma nota certa, todo o artista bem o
sabe dentro de si. (OSTROWER, 1987, p. 71)

No momento em que as questões suscitadas pelo confronto com material
interagem com o repertório simbólico do artista – que pode ser formado por
lembranças, músicas, filmes, gostos e desgostos –, tudo aquilo que abarca o
território da experiência vivida e subjetivada recupera parte dos arquivos da
memória que formam o projeto poético:
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A obra de arte carrega as marcas singulares do projeto poético
que a direciona, mas também faz parte da grande cadeia que é a
arte – quando discute o aspecto comunicativo do ato criador sob o
ponto de vista de suas relações culturais e históricas. Ela traz
também, sob o mesmo conceito – os questionamentos que o
artista faz sobre o seu fazer pelas medidas impostas pelo seu
contexto. (SALLES, 2007, p. 43)

Se a elaboração da obra de arte passa por questões tão simbólicas e
subjetivas, dissertar sobre o processo criativo encontra sua maior dificuldade na
forma de sistematização deste conhecimento poético-prático, no âmbito
acadêmico. A pesquisa em arte parte da obra “se fazendo”, o que equivale a
dizer, conforme já destacado anteriormente, que, em vez de analisar a obra
acabada, ela parte do processo de concepção da obra. As ciências sociais, há
tempos, usam a pesquisa-ação, que é uma maneira flexível de investigação que
se diferencia drasticamente de outros tipos de pesquisa, como no caso de
ciências exatas, que seguem uma série de fases rigidamente ordenadas. No
entanto, é necessário destacar que as características intrínsecas da pesquisa em
arte proposta por Rey aproximam-se muito da metodologia da pesquisa-ação, das
ciências sociais. Dessa forma, a autora apenas reformula este tipo de método
deslocando o foco para a criação de poéticas visuais.
Merece destaque, neste caso, outro referencial teórico importante que
impulsionou esta pesquisa – a já referida obra Crítica genética, em que Cecília de
Almeida Salles (2007) analisa a elaboração da obra de arte partindo dos vestígios
deixados pelos documentos do processo. É importante ressaltar que tanto nessa
obra quanto na Pesquisa em arte, de Sandra Rey, são discutidos elementos que,
para o artista, facilitam a compreensão do próprio ato criativo, sobrepondo-se
pistas e revelando-as.
É preciso ressalvar, no entanto, alguns aspectos de ambas as obras. Se
considerarmos que a arte, em sua gênese e posterior vinculação, sobretudo na
arte contemporânea, é formada por territórios líquidos, instáveis, em que as
regras do jogo mudam a todo o momento, precisaremos reconhecer, de início,
que a crítica genética é direcionada aos críticos genéticos e estudantes do
processo, que não necessariamente artistas. No caso da pesquisa em artes,
desenvolvida por Sandra Rey, também precisaremos observar que não se trata
da única estratégia metodológica possível.
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A este respeito, em minha revisão das duas propostas, observei a
recorrência de um fator primordial: a interdisciplinaridade do processo de criação,
unindo neste sentido apontamentos do crítico genético e da pesquisação em
artes. Tais teorias se tornam facilitadoras do processo em que o artista
desenvolve sua própria estratégia metodológica. Durante o percurso desse
projeto, comecei a pensar em uma forma de organizar minhas ideias, e foi quando
criei o meu Diário de luto, que é também o meu caderno de ateliê.
Quando iniciei esta pesquisa, o nome preliminar do trabalho era Fotografia
e luto: práxis poéticas da memória. A mudança de título foi uma sugestão da
banca de qualificação apoiada na reflexão sobre o luto que faço no meu diário.
Além de fotografias dos meus avós, experiências em gravura e algumas revisões
literárias auxiliaram-me na organização do meu diário de forma poética, de modo
que textos e imagens ali contidos fossem parte de uma obra de arte, ou obra do
processo (FIGURA 17).

FIGURA 17: Diário de luto. Imagem digitalizada do meu caderno de ateliê, 2011.
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A FIGURA 17 faz parte do caderno de ateliê que chamo aqui Diário de luto.
Esta imagem é formada por uma serigrafia que realizei de uma fotografia da
bananeira do quintal do meu avô. Os escritos são sobre o processo de criação e
foram realizados com a com a caneta nanquim. Outra forma de organização que
encontrei foi o uso do blogue,2 como importante ferramenta que me possibilitou a
experiência de organizar as imagens em um banco virtual e, ao mesmo tempo,
experimentar o contato com outros artistas e curiosos, que acabam contribuindo
de alguma maneira com a produção. No entanto, ao longo do processo de
confecção do texto abandonei as atualizações do blogue e foquei mais na
produção de ateliê, que acontecia sob ritmo tão intenso que não sobrava tempo
para formatar e disponibilizar a produção em ambiente virtual. Outra questão que
merece destaque é que, à medida que me aproximava das imagens que gostaria
de expor no projeto final, achei melhor mantê-las em segredo do grande público,
restringindo sua vinculação apenas à elaboração deste texto.
Retomando a discussão sobre o objeto de arte, cabe ressaltar que, desde o
início do século XX, quando o francês Marcel Duchamp (1887-1968), com o
ready-made,3 reposicionou os objetos do cotidiano para o espaço de arte, criou-se
uma grande valorização dos procedimentos artísticos em detrimento de obras
acabadas. Duchamp deslocava o interesse do objeto para as ações do artista em
torno dele. Dessa maneira, o processo criativo acabou tornando-se tão importante
quanto as obras, pois o foco não estava no objeto acabado, e sim nas
possibilidades de comunicação, estabelecidas pelo conceito e os documentos que
fazem parte da gestação destes objetos.
Para o artista, a obra é, ao mesmo tempo, um “processo de
formação” e um processo no sentido de processamento, de
formação de significado. É nessa borda, entre procedimentos
diversos transpassados por significações em formação e
deslocamentos, que se instaura a pesquisa. (REY, 1996, p. XX)

2
3

<http://viniciusfigueiredoarte.blogspot.com>.

O termo foi criado por Marcel Duchamp (1887-1968) para designar um tipo de objeto, por ele
inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa,
selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados
(museus e galerias).
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A fotografia manipulada que apresento nestas TERCEIRAS

NOTAS

recria

categorias visuais não previstas na concepção do aparelho. A reelaboração
poética neste trabalho procura subverter a lógica da fotografia. As imagens que
realizei do meu avô funcionam como uma espécie de matriz. Ao inserir o desenho
e a pintura, riscos e lixas sobre esta matriz codificada, submeto-as a um processo
de reelaboração de sua matéria primeira (a fotografia, propriamente) e à
ritualização poética do luto. Sobre a forma que desconstruo esta matéria, cabe
reiterar que
Lidar com a matéria-prima está diretamente relacionado a
técnicas. Há uma série de manuais que se dedicam à
apresentação dessas técnicas, em algumas áreas de modo mais
abundante, com desenho, gravura, fotografia, pintura. No entanto,
sabemos que a busca do artista se apoia no espaço pessoal que
encontra para lidar com essa espécie de gramática básica;
seguindo na analogia linguística, o artista, ao longo de seu
processo, procura a construção de uma sintaxe pessoal, a partir
do diálogo com a tradição e seus contemporâneos. (SALLES,
2006, p. 85)

A forma que encontrei para lidar com os sentidos de perda e memória nas
imagens do meu avô contempla a criação artística que problematiza o
desaparecimento de uma imagem de referencia familiar (FIGURA 18).
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FIGURA 18: Diário de luto. Imagem digitalizada do meu caderno de ateliê, 2011.
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A FIGURA 18 é uma serigrafia e foi realizada da seguinte forma: usei como
matrizes duas transparências com as impressões: uma, da imagem, e outra, com
os textos. No momento da impressão, combinaram-se as duas, e o resultado foi
que a escrita saiu pelo avesso. Este fato, que pode ser considerado um erro pelo
olhar mais estruturalista, na pesquisa em artes pode fazer parte de uma analogia
com o processo de criação e interpretação fluidas do trajeto; os erros e o acaso,
dessa forma, muitas vezes são incorporados à produção. Afinal,
Cada materialidade abrange, de início, certas possibilidades de
ação e outras tantas impossibilidades. Se as vemos como
limitadoras para o curso criador, devem ser reconhecidas também
como orientadoras, pois dentro das delimitações, através delas, é
que surgem questões para se prosseguir um trabalho e mesmo
para ampliá-lo em direções novas. (OSTROWER, op. cit., p. 32)

Para a realização dessas imagens que exponho aqui, houve três estágios
que eu gostaria de destacar: a digitalização, o desenho e o desenho
redigitalizado. Quanto ao primeiro aspecto, a digitalização, após a seleção das
fotografias analógicas que realizei do meu avô, estas passam por um processo de
digitalização, por um meio periférico – o aparelho scanner. O processamento
digital transporta a fotografia para o espaço virtual do computador, de maneira a
transformar seus códigos em materiais fluidos para a produção poética; e o índice
da foto passa ser sintetizado por equações numéricas:
O uso cada vez maior do microcomputador desencadeou uma era
na qual muitos artistas podiam pegar material de uma fonte básica
(uma fotografia) e manipulá-lo usando a linguagem
computadorizada. As fotografias são traduzidas para linguagem
do computador por meio de um scanner, que realiza um processo
novo e simples no qual uma imagem bidimensional é
transformada em linguagem binária matemática (ou digital) do
computador. O material primário (a fotografia) torna-se maleável
porque agora consiste apenas em dígitos distintos. (RUSH, 2006,
pp. 175-178)

Em seguida, a imagem recebe a edição no computador com o uso do
programa GIMP; neste momento, utilizo ferramentas que apagam os fundos da
imagem e traços do rosto e do corpo de meu avô, formando vazios na imagem
(FIGURAS 19 e 20).
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FIGURA 19: Imagem sem manipulação digital.

FIGURA 20: Imagem com manipulação digital.
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Quanto ao segundo aspecto que gostaria de destacar, o desenho, após
abrir as lacunas na imagem por meio de edição digital, ela é impressa, e neste
momento se inicia a pesquisa de desenho e linhas, que é realizada sobre estes
espaços vazios. O mesmo desenho que tenta cobrir tais espaços na imagem
acaba colaborando para o apagamento do referente (FIGURA 21). A intenção deste
procedimento artístico é recriar uma estética que se aproxime do conceito de
memória: as lembranças pessoais são formadas por um minucioso trabalho de
reconstituição de narrativas, que são construídas em parte por reminiscências
vivenciadas e outras imaginadas. O nosso cérebro não consegue reter todas as
informações com que temos contato ao longo da vida; como parte da saúde
mental, a natureza cria mecanismos de limpeza, deixando nossa memória
naturalmente fragmentada. Nesse momento, entre o que de fato vivemos e o que
recordamos, entra o terceiro fator de ligação: a imaginação, que faz a trama entre
a realidade vivenciada e o sonho.
Reconheço que a fotografia, mesmo sem a interferência de outras técnicas,
levanta estes questionamentos sobre a memória, dependendo do olhar do
fotografo, da composição, dentre outras técnicas. A introdução da linha do
desenho sobre a imagem digital impressa apresenta formas variadas entre o
circular e a linha contínua; estes desenhos não intencionam reconstituir a imagem
do meu avô, mas se realizam na persistência da memória, entre lembrar e
esquecer, o que intensifica o papel da imaginação na formação de uma estética
que expande a criação poética da lembrança.
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FIGURA 21: A imagem manipulada é impressa, recebe o desenho e, em seguida, é
digitalizada.

No tocante ao terceiro aspecto, o desenho redigitalizado, após passar por
um processo artesanal, de desenho e pintura com materiais – como caneta
nanquim, caneta posca, tinta acrílica, raspagens com lixa etc. –, as fotografias
analógicas, realizadas com a câmera Canon EOS 3000, são novamente
digitalizadas pelo aparelho scanner e passam por outro processo de edição pelo
software GIMP.4 Desta multiplicidade de procedimentos, surgem novas formas do
conhecimento, que exigem do espectador-leitor um enfoque mais sensível no que
tange à experiência do ver (FIGURA 22).

4

Este procedimento procura limpar determinadas áreas e evidenciar outras de interesse, fazer
uma mistura de filtros de cor, alterar a luminosidade e texturas. O processo de edição possui uma
diversidade sem limites.
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FIGURA 22: Diário de luto. Fotografia alterada digitalmente, 2012.

O Diário de luto – caderno de anotações que mantive durante a pesquisa
para documentar os estágios de elaboração da criação em ateliê e que também
empresta seu nome a esta dissertação – faz parte do método indicado por Sandra
Rey (1996), conforme apontei anteriormente, ainda que a autora utilize,
propriamente, a expressão “diário secreto”.
Pensando em uma forma estética e poética para descrever o processo
artístico que se inicia no pisar e no flutuar entre a teoria e a prática, refletindo,
ainda, sobre a teoria como parte da construção poética da prática, faço uma
pequena adaptação da metodologia indicada por Rey, expondo o meu diário ao
longo destas notas, mesmo contrariando a recomendação de Rey – para mantê-lo
em segredo (FIGURA 23).
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FIGURA 23: Diário de luto. Imagem digitalizada do meu caderno de ateliê, 2011.

Os manuscritos em nanquim na FIGURA 21 tratam de um esboço da
primeira introdução da dissertação colocando alguns elementos como a fotografia
como matriz a ser interferida, a relação entre memória e luto no processo de
desconstrução da imagem, alguns autores que entraram na discussão como
Arlindo Machado e outros que nem cheguei a ler para a elaboração do projeto. O
diário de ateliê, que chamo Diário de luto, possibilita colocar um pouco de ordem
nas ideias que vão surgindo, no meu processo, e o primeiro passo foi buscar o
que se repete e o que se perde durante a criação, observando os elementos do
cotidiano, na tentativa de organizar o caos que permeia a minha produção
artística: jornais, fotografias antigas, transparências, negativos, textos, entre
outros recursos que fazem parte do meu Diário de luto (FIGURA 22):
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FIGURA 24: Diário de luto. Imagem digitalizada do meu caderno de ateliê, 2011.
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A FIGURA 24 apresenta algumas imagens que foram a primeiras interferidas
com a digitalização e o programa GIMP. Após a morte de meu avô, meu processo
de criação passou por um período obscuro, em que eu não entendia bem o que
as interferências em sua imagem simbolizavam. Lembro minha resistência em
mostrar à minha família algumas imagens que havia produzido durante esse
percurso.
Moro sozinho em Goiânia, em um apartamento antigo localizado no centro
da cidade, cuja sala uso como ateliê – é ali que faço meus experimentos e
organizo as minhas imagens (FIGURA 25). Como minha família mora longe, em
Montes Claros, não tem muita proximidade com minha produção. Certo dia, em
julho de 2011, de passagem por Goiânia, minha mãe resolveu me visitar e teve
contato pela primeira vez com os meus trabalhos, que estavam expostos na sala
do apartamento. Neste momento ela me indagou, assustada: “por que você riscou
o rosto do meu pai?” Eu poderia explicar teorias sobre a memória e o meu
processo de criação, mas não consegui responder. Houve um mal estar repentino
que fez minha mãe desistir de passar uns dias comigo; uma hora após a sua
chegada, ela partiu para casa de um tio que também reside em Goiânia.

FIGURA 25: Imagem do meu ateliê-sala, 2011. Fotografia: Vinícius Figueiredo.
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Percebo que, durante a criação, surgem perguntas que muitas vezes são
difíceis de responder, pois o artista se vê imerso nos documentos e
procedimentos que instauram o desenvolvimento poético de alguns sentimentos e
conceitos; com o tempo, o velar e revelar desta pratica aproximaram minha
pesquisa de um processo de reelaboração de luto.
Na época que meu avô faleceu, não consegui pensar sobre o que eu perdi
e o que ele significava, pois o apoio que eu deveria dar à minha família não me
permitiu vivenciar aquele momento. O que sobrou foram as fotografias, que me
inquietavam. Muitas vezes procurei tratar questões pessoais poeticamente e,
neste sentido, as interferências que faço na fotografia não buscam rememorar o
passado, mas evidenciam a memória como uma construção que se faz no
presente, ao passo que meus sentidos de perda são reformulados e outros
sentidos se criam.
É importante considerar os contextos de produção e das intervenções
antes, durante e depois da realização de uma nova imagem, que nasce de uma
base fotográfica. Os procedimentos técnicos apontam para as novas questões
conceituais da fotografia, já que não é mais suficiente apenas a preocupação com
a aparente perda da referência fotográfica. A imagem de meu avô deixa de ter
relações com o mundo visível, e cotidiano, pois não pertence mais ao universo
das aparências, não tenta representar o que ele foi, em vida, mas sugere um
estranhamento em nossos sentidos.
A FIGURA 26, que estava na sala do meu apartamento, foi uma das imagens
que perturbaram a minha mãe:
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FIGURA 26: Diário de luto. Imagem digitalizada do meu caderno de ateliê, 2011.

FIGURA 27: Diário de luto. Imagem digitalizada do meu caderno de ateliê, 2011.
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Na FIGURA 27, a imagem do meu avo é duplicada, evidenciando as duas
etapas de produção: a imagem e seus vazios no canto esquerdo, a imagem e os
desenhos no canto direito. A produção que apresento como fotografia alterada
digitalmente obedece à mesma lógica de produção: primeiro, o uso do scanner;
em seguida, a edição digital; e, após a impressão, a imagem recebe o desenho, a
pintura e uma nova redigitalização. As linhas de desenho realizadas nestas
imagens foram feitas com as canetas nanquim Uni Pin Line, nos tamanhos 08, 09
e 05, além da caneta Uni Posca, no tamanho médio, com cores variadas. Outros
elementos também foram utilizados: tinta acrílica e tinta vitral, ambas da marca
Acrilex. Após o desenho sobre as imagens, elas foram impressas em papel
fotográfico e em couché, antes de passarem por uma nova edição.
Sobre a utilização do software GIMP na realização desta pesquisa, cabem
algumas considerações sobre as etapas. A primeira foi a escolha da imagem para
trabalhar. Uma vez iniciado o programa, abre-se o menu

ARQUIVO

com opções de

criar uma nova imagem ou carregar uma imagem salva para trabalhar. Para a
criação de uma nova imagem, o GIMP apresenta uma caixa de diálogo com
várias opções. As ferramentas do GIMP estão dispostas em grupos lógicos. A
maior parte delas está visível por padrão na caixa de ferramentas do programa.
Algumas das ferramentas utilizadas durante a elaboração das imagens abaixo
foram:
ZOOM;

SELEÇÃO LIVRE, CONTÍGUA, POR COR; TESOURA; VETORES; SELETOR DE CORES;
MOVER,

CORTAR,

ROTACIONAR,

REDIMENSIONAR,

INCLINAR;

PERSPECTIVA,

ESPELHAR; PREENCHIMENTO, PREENCHIMENTO COM DEGRADÊS (MISTURAR); BORRACHA,
BORRAR,

SUBEXPOSIÇÃO

ou

SUPEREXPOSIÇÃO;

EQUILÍBRIO

DE

CORES,

MATRIZ

(SATURAÇÃO), COLORIZAR; BRILHO e CONTRASTE; POSTERIZAR, dentre outras.
Uma das intenções desta pesquisa é problematizar a imagem do luto
vivenciado com a perda do meu avô materno, na produção de fotografias
interferidas digitalmente. Não entrarei em detalhes sobre a especificidade de cada
ferramenta; no entanto, acredito que estes dados são importantes para o
entendimento do processo criativo.
Observando os três estágios de produção anteriormente citados – a
digitalização, o desenho e o desenho redigitalizado –, apresento, a seguir, 13
imagens que selecionei dentre as que foram produzidas ao longo de 2011 e 2012
e que compõem a série Poéticas do luto I (FIGURAS 28 a 40):
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FIGURA 28: Poéticas do luto I, imagem n. 1. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 29: Poéticas do luto I, imagem n. 2. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 30: Poéticas do luto I, imagem n. 3. Fotografia alterada digitalmente, 2012.
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FIGURA 31: Poéticas do luto I, imagem n. 4. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 32: Poéticas do luto I, imagem n. 5. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 33: Poéticas do luto I, imagem n. 6. Fotografia alterada digitalmente, 2012.
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FIGURA 34: Poéticas do luto I, imagem n. 7. Fotografia alterada digitalmente, 2012.
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FIGURA 35: Poéticas do luto I, imagem n. 8. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 36: Poéticas do luto I, imagem n. 9. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 37: Poéticas do luto I, imagem n. 10. Fotografia alterada
digitalmente, 2011.

FIGURA 38: Poéticas do luto I, imagem n. 11. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 39: Poéticas do luto I, imagem n. 12. Fotografia alterada digitalmente, 2011.

O objetivo desta pesquisa foi investigar a relação entre o luto e a memória a
partir do meu processo de criação, que tem como referência – conforme já
evidenciado – as fotografias que realizei do meu avo. Durante a feitura dessas
imagens, procurei relacionar a fotografia poeticamente com o corpo humano,
pensando na relação de efemeridade da nossa existência. Ao longo da vida, em
nosso corpo – que também é imagem – inscrevem-se desenhos, linhas,
rachaduras que marcam nosso trajeto (a velhice), de modo que o que todos nós
temos em comum é o fato de que, mais cedo ou mais tarde, caminharemos rumo
ao desparecimento.
A

fotografia

interferida

digitalmente

nesta

pesquisa

intensifica

o

questionamento da memória sob uma abordagem poética de um tempo que se
dissolve, dando espaço à criação de outros referentes; por outro lado, conserva a
experiência passada, a semente referencial por mais sobreposta que seja – é que
ainda estão presentes, neste sentido, seus valores, que são expandidos.
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A estética do luto apresentada nestas imagens pode ser triste e solitária;
deriva para o inconsciente e não obedece a uma narração cronológica – de início,
meio e fim. Esta produção sugere o exercício de tentar não esquecer, partindo da
ideia da lembrança como construção poética. Muitas vezes, a composição destas
imagens associa a lembrança a uma forma de mosaico, com peças ainda por
preencher; para cada lembrança que se pretende reter, é feita uma imagem para
esse mosaico – quando não lembramos o que queremos, guardamos na
imaginação apoiada na linha do desenho como elemento visual, que cria e cumpre
o papel dessas peças, preenchendo as lacunas por um tempo determinado. À
medida que não precisamos mais dessas lembranças, elas são apagadas ou
sobrepostas por outras peças. Neste sentido, as imagens realizadas deste
percurso que são entregues ao espectador continuam sobrepondo lembranças e
imaginações, criando, enfim, novas imagens (FIGURA 40).

FIGURA 40: Poéticas do luto I, imagem n. 13. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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Após a realização das imagens acima dispostas, fui tomado por um
sentimento de insatisfação – comum aos artistas, aliás, durante a elaboração da
pesquisa. Uma das recomendações da pesquisadora Sandra Rey (op. cit.) neste
caso é para que se estabeleçam contratos em relação ao tempo, entre o
estudante e seu orientador. O tempo, tão referido ao logo deste texto, transformase, na verdade, em um grande desafio metodológico, pois a fruição e introspecção
artísticas nunca parecem ter hora certa para acabar.
Nesse momento, quase na etapa final desta pesquisa, desconfiei dos
resultados alcançados; não que eles não me parecessem importantes, mas eu
ainda sentia que poderia experimentar outras formas de realizar a linha do
desenho e de usar o scanner. Assumindo a linha de costura como elemento visual
de desenho e pensando que as lembranças são reinterpretadas pelo viés da
prática, que se insere em uma trama de relações com as memórias materiais,
iniciei uma nova experiência com minhas imagens. O processo, muito simples,
praticamente repetia os três estágios descritos anteriormente: a digitalização, o
desenho e o desenho redigitalizado. A diferença consistia, porém, na passagem
ao segundo estágio: em vez de desenhar sobre as imagens, inseri linhas de
costura sobre as fotografias e as digitalizei (FIGURAS 41 e 42).

FIGURA 41: Processo de scanner da imagem com linhas de tecido.
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FIGURA 42: Processo de scanner da imagem com linhas de tecido.

Para compor estas imagens dentro do scanner, utilizei uma transparência
para controlar onde as linhas deveriam interferir na imagem. Durante a criação
desta série, Poéticas do luto II, percebi uma mudança na figuração: a primeira
serie realizada (Poéticas do luto I), o referente da imagem do meu avô perdia
características da face e do rosto – elas completamente se diluíram na edição
com o programa GIMP. Nesta nova série, inconscientemente recupero a imagem
do meu avô; e optei pelo filtro preto e branco. Apresento, a seguir, 12 imagens
produzidas com a interferência da linha, todas da série Poéticas do luto II
(FIGURAS 43 a 54).

73

FIGURA 43: Poéticas do luto II, imagem n. 1. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 44: Poéticas do luto II, imagem n. 2. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 45: Poéticas do luto II, imagem n. 3. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 46: Poéticas do luto II, imagem n. 4. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 47: Poéticas do luto II, imagem n. 5. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 48: Poéticas do luto II, imagem n. 6. Fotografia alterada digitalmente, 2011.

FIGURA 49: Poéticas do luto II, imagem n. 7. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 50: Poéticas do luto II, imagem n. 8. Fotografia alterada digitalmente, 2011.

FIGURA 51: Poéticas de luto II, imagem n. 9. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 52: Poéticas do luto II, imagem n. 10. Fotografia alterada digitalmente, 2011.

FIGURA 53: Poéticas do luto II, imagem n. 11. Fotografia alterada digitalmente, 2011.
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FIGURA 54: Poéticas do luto II, imagem n. 12. Fotografia alterada digitalmente, 2011.

82

DERRADEIRAS NOTAS
Esta dissertação adveio de uma reflexão poética sobre o luto e a memória,
partindo da desconstrução digital que realizei sobre a fotografia do meu avô
materno. Ora, o luto sempre traz uma relação com a perda de algo querido,
amado. Este sentimento foi transferido para criação, que apagava e rememorava
uma imagem familiar.
Durante esse percurso, iniciei uma busca que, em princípio, foi
inconsciente – a reelaboração da minha própria perda, para ocupar o vazio
deixado por meu avô, que foi tão importante na minha formação e durante toda a
minha infância. As imagens que apresentei aqui trazem uma reflexão no limiar
entre o vazio e a memória, espaços por preencher que foram assumidos pela
linha do desenho e se transformando em soluções estéticas e poéticas para as
imagens.
Esse processo, que chamo “luto poético” ao longo do texto e que consiste
em uma transformação da perda e da memória, envolveu uma série de etapas de
criação. Durante esta pesquisa, negligenciei a dor em alguns momentos e foi
bastante difícil adentrar essas memórias. Sinto que, apesar do meu esforço,
algumas questões permaneceram sem a devida claridade.
Antes mesmo da invenção da fotografia no século XIX, a morte já se
agregava à criação de diversos rituais e objetos que possuíam a função de
elaborar esteticamente o luto. As máscaras mortuárias romanas constituem, por
exemplo, obras pioneiras, que faziam moldes de gesso ou argila sobre a face do
morto, na tentativa de retratar fidedignamente a estrutura física do rosto de um
ente querido falecido.
Todas as imagens que produzi durante esta pesquisa abarcam a proposta
de reelaboração desta máscara mortuária. Ao contrário das mascaras romanas,
meu processo criativo envolveu uma representificação do luto, que não objetivou
representar o meu avô, mas observar as características da presença material e
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visual no espaço deixado por ele, na foto, e como estes vestígios conseguiam
criar a imagem de um novo ser.
Para finalizar, apresento uma proposta expositiva virtual, também inserida
no CD em anexo. E espero contribuir com minha releitura sobre esta temática,
poeticamente redesenhada aqui a partir de lembranças e gestos, da criação e
recriação poética acerca de meu avô, da experiência de luto vivenciada e então
refeita, poeticamente, em imagens...
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