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Resumo 
 
Com um olhar documental e poético sobre a realidade urbana, o fotógrafo Luiz Baltar faz 
de seus percursos diários pela cidade os principais temas de suas imagens. As paisagens 
construídas em suas séries são o resultado de uma cuidadosa montagem que reúne, de 
modo disjuntivo, diversas fotografias obtidas em diferentes momentos e lugares, se 
aproximando da ideia de trânsitos e de passagens entre as formas imagéticas, 
desenvolvida por Raymond Bellour no contexto da exposição Passages de l’image, em 
1987. Este artigo tem como objetivo refletir sobre o papel da montagem fotográfica através 
da análise das imagens das séries “Fluxos” (2015) e  “Contrafluxos” (2016), de Luiz Baltar, 
tendo em vista a compreensão dessa operação junto aos conflitos sociais, políticos, 
técnicos e estéticos que essas imagens provocam e/ou explicitam.  
 
Palavras-chave: Fotografia, Montagem, Conflito, Cidade 
  
Resumen: Con una mirada documental y poética sobre la realidad urbana, el fotógrafo 
Luiz Baltar hace de sus recorridos diarios por la ciudad los principales temas de sus 
imágenes. Los paisajes construidos en sus series son el resultado de un cuidadoso montaje 
que reúne, de modo disyuntivo, diversas fotografías obtenidas en diferentes momentos y 
lugares, aproximándose a la idea de tránsitos y de pasajes entre las formas imagéticas, 
desarrollada por Raymond Bellour en el contexto de la exposition “Passagens de L’image”, 
en 1987. Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre el papel del montaje fotográfico 
a través del análisis de las imágenes de las series "Flujos" (2015) y "Contraflujos" (2016), 
de Luiz Baltar, teniendo en vista la comprensión de esa operación junto a los conflictos 
sociales, políticos, técnicos y estéticos que las imágenes provocan y / o explicitan. 
. 

Palabras clave: Fotografia, Montaje, Conflictos, Ciudad 
  
 
Abstract: With a documentary and poetic look at the urban reality, photographer Luiz Baltar 
makes his daily journeys through the city the main themes of his images. The landscapes 
constructed in his series are the result of a careful montage that brings together, in a 
disjunctive way, several photographs obtained at different moments and places, 
approaching the idea of transits and passages between the imagery forms, developed by 
Raymond Bellour in the context of exhibition “Passages de l'image”, in 1987. This article 
aims to reflect on the role of photographic assembly through the analysis of Luiz Baltar's 



"Flows" (2015) and "Counterflows" series (2016), in order to understand the social, the 
political, the technical and the aesthetic conflicts that they provoke and / or expose. 
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Introdução: O conflito 
 

Morador da zona norte do Rio de Janeiro, o fotógrafo Luiz Baltar iniciou suas 

experimentações fotográficas durante o longo percurso de sua casa até o seu local de 

trabalho, buscando no tédio dos engarrafamentos diários um olhar atento as multiplicidades 

e distorções espaciais e temporais que o trajeto de ônibus lhe oferecia. O resultado reflete 

uma experiência das ruas que aglutina um olhar ao mesmo tempo voltado para o registro 

da realidade e o desejo de percebê-la de modo criativo. Suas estratégias envolvem 

movimentos que mesclam estados de presença e ausência na cidade, uma espécie de 

deriva do olhar que se distancia da intenção de capturar um instante extraordinário, para 

alcançar os fluxos (contínuos e descontínuos) da experiência urbana. Trata-se sobretudo 

de percorrer a cidade, em busca de um olhar capaz de se aproximar dos trânsitos e das 

passagens entre as formas imagéticas. 

Cada vez mais artistas apostam no livre trânsito entre a fotografia e o cinema – 

linguagens, suportes, temporalidades e subjetividades – apresentando suas obras através 

de dispositivos que atravessam os limites técnicos e conceituais historicamente a eles 

associados. Sob essa perspectiva, o que chamamos de fotografia contemporânea integra 

este amplo cenário de miscigenações, no qual as questões apresentadas parecem indicar 

a criação de um regime de visibilidade onde predominam os fluxos, as instabilidades e as 

multiplicidades, na direção do que Raymond Bellour chamou de “passagens entre as 

imagens”, intervalos onde efetuam-se cada vez mais as contaminações de seres e de 

regimes (BELLOUR, 1997). Nesse contexto, as fronteiras se diluem, as obras se 

espacializam, e os tempos se multiplicam nas paisagens urbanas montadas por Luiz Baltar. 

Sabemos que a história dos atravessamentos e das variações dos dispositivos de 

imagem não é recente, e que muitas dessas experimentações também não são inéditas na 

arte contemporânea. As histórias da fotografia, do cinema e do vídeo criaram seus próprios 

híbridos ao longo da Modernidade, permitindo inúmeras formas de escape em relação a 

um projeto moderno oficial construído sobre a égide dos purismos e das classificações dos 

meios e dos processos artísticos. Trata-se aqui então de rever as estéticas do cotidiano 

evidenciadas pela fotografia de rua contemporânea, de modo a refletir sobre os possíveis 

deslocamentos em relação aos discursos modernos hegemônicos, a medida que os 

artistas constroem obras que dialogam e atravessam os limites técnicos e conceituais 



associados à fotografia e ao cinema experimental, à vídeo-arte e às mídias digitais. 

Historicamente, é preciso, sem dúvida, identificar esses desvios para ratificar uma série de 

experimentações com os dispositivos imagéticos, muitas delas recontextualizadas e 

repensadas, hoje, em torno das artes.  

Utilizando a câmera de seu telefone celular, Luiz Baltar inclui no processo de captura 

de imagens, a perspectiva da montagem fotográfica. Todas as suas imagens são o 

resultado de uma cuidadosa montagem que reúne diversos fotogramas obtidos em 

diferentes momentos de seus percursos. Suas montagens ensejam uma experiência que 

se aproxima dos movimentos e dos fluxos da própria cidade, buscando tanto seus desvios 

e suas continuidades, como também suas sobreposições e disjunções. Se, por um lado, 

sua estratégia da captura das imagens feitas de modo automático com o telefone celular, 

aposta no fluxo de estados de presença-ausência, de visíveis-invisíveis da cidade, por 

outro lado, a montagem, que pode ser qualificada como disjuntiva, explicita tanto a 

dimensão de conflito existente nas ruas quanto nas/das/entre as imagens. O conflito 

aparece aqui como dimensão estético-política a ser investigada. Ele surge como operador 

de visibilidades e de invisibilidades, funcionando como força motriz que impede a vida 

cotidiana de cair em apatia e uniformidade. Os procedimentos de montagem, em repetição 

e disjunção, tornam-se os elementos chave dessa abordagem que se faz nos 

deslocamentos também de uma compreensão da fotografia documental purista, como um 

espelho do mundo, para uma fotografia documental poética, que é também experiência 

desse/nesse mundo. 

Fotógrafo da “Imagens do Povo”, agência fotográfica e centro de documentação e 

pesquisa da Maré, no Rio de Janeiro, entre 2012 e 2015, Luiz Baltar une a experimentação 

a fotografia documental, produzindo uma imagem que é ao mesmo tempo uma invenção e 

um documento da realidade. As séries “Fluxos” (2015) e “Contrafluxos” (2016), abordam a 

realidade de modo a apresenta-la junto a seus conflitos sociais, políticos, técnicos e 

estéticos. No jogo do visível/invisível operacionalizado pela montagem emerge o conflito 

das imagens que não se deixam narrar com facilidade, mas que talvez possam nos dar a 

ver outras possibilidades de experiência com a imagem na contemporaneidade.  

Fluxos 

A cidade se apresenta para Luiz Baltar como uma paisagem a ser construída. De 

dentro do ônibus, seguindo o seu percurso diário, muitas vezes repetitivo e entediante, o 

fotógrafo se põe a observar a cidade não a partir de uma crença ancorada no desejo 

moderno de ver mais e melhor, mas buscando produzir uma imagem que seja uma 

experiência, simultaneamente documental e poética, da cidade. Se a fotografia moderna 



encarnou o ideal de verdade atribuído as imagens verossimilhantes através de seu 

processo maquínico supostamente transparente – alicerçada por uma compreensão da 

fotografia como uma janela para o mundo – o trabalho de Luiz Baltar nos coloca frente ao 

desafio de olhar para as imagens na atualidade de modo que seu caráter realista, ou o seu 

coeficiente de fidelidade1, já não esconda seus processos de produção e montagem. Aqui, 

a janela para o mundo confunde-se com a janela do ônibus, e ambas se aglutinam em 

múltiplos frames que resultarão em complexas imagens panorâmicas. 

Ao escolher o telefone celular como seu equipamento fotográfico, Baltar parte do 

princípio de que sua imagem não nascerá no momento da tomada da fotografia, mas em 

um tempo prolongado posterior ao instante do click, na montagem. “Fluxos” foi o seu 

primeiro ensaio desenvolvido a partir da estratégia de captura de celular e montagem. Ao 

longo do percurso de ônibus, o fotógrafo dispara a câmera do celular diversas vezes, de 

modo sequencial e automático. Para ele, trata-se de capturar em fluxo e em velocidade o 

maior número possível de imagens que posteriormente serão editadas e resultarão em 

paisagens urbanas nada convencionais. Segundo Baltar, o próprio display do telefone 

celular permite ver as fotos lado a lado, e por vezes sugere combinações inusitadas para 

suas composições por meio de suas vizinhanças. Ainda assim, trata-se de fotografar sem 

ter a certeza do que será realmente utilizado ou mesmo como será a montagem, 

construindo uma espécie de arquivo poético urbano a partir de um percurso esvaziado de 

sentido a priori, de uma deriva do olhar em busca dos visíveis-invisíveis das ruas.  

 

Figura 1: Fluxos (2015) 

 

Fonte: http://luizbaltar.com.br/ - 1,32m x 0,40m 

 

Em diálogo com a história da fotografia e suas variadas propostas de abordagem das 

ruas das cidades, a fotografia de rua de Luiz Baltar constrói realidades cada vez mais 

                                                
1 Coeficiente de fidelidade é um termo usado por Ismail Xavier para discutir a tradicional celebração do 

“realismo” da imagem fotográfica e do cinema. Ver: Xavier, I. O discurso cinematográfico: a opacidade e a 

transparência. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 18. 

http://luizbaltar.com.br/


ambíguas, indiscerníveis, sem limites precisos entre real e ficcional, de modo a reinvestir 

as ruas de novas virtualidades2. Seu modo de abordar a cidade aproxima-se de algumas 

das estratégias utilizadas pela streetphotography3, como por exemplo as táticas do 

fotógrafo Garry Winogrand que buscava uma espontaneidade em suas imagens ao 

fotografar de modo cada vez mais rápido e frenético, sem mesmo olhar pelo visor da 

câmera, tornando-se conhecido pelos ângulos oblíquos e pelos enquadramentos 

inusitados. Mas o trabalho de Baltar diferencia-se da streetphotography moderna ao utilizar 

a montagem como forma de exercitar o conflito nas/das imagens.  

Com forte ressonância na estética da fotografia documental e jornalística, a fotografia 

moderna de rua, conjugava a diversidade, o caos, a velocidade das vias urbanas com um 

olhar criativo e original sobre as banalidades do dia a dia. Com efeito, a partir dessa 

dinâmica, as imagens fotográficas passam a refletir cada vez mais as experiências diárias 

das ruas, enfatizando a experiência das urbes vivenciadas sob a forma do movimento, da 

fragmentação, da descontinuidade e da efemeridade. Sob essa perspectiva, que novos 

processos éticos e estéticos se explicitam nas estratégias mais recentes que conjugam a 

naturalidade das ruas com recursos de montagem aparente? Poderia o conflito resultante 

de um determinado tipo de montagem ser observado como uma estratégica que marca 

uma descontinuidade em relação a streetphotography moderna, e permite identificar uma 

singularidade no contexto mais recente da fotografia de rua? 

A cena panorâmica (Figura1) de Luiz Baltar nos oferece uma imagem da Cinelândia, 

região localizada no centro do Rio, no entorno da praça Floriano, onde estão sediadas a 

Câmara dos vereadores do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e o 

Centro Cultural da Justiça Federal. Fazem parte da praça ainda bares tradicionais como o 

“Amarelinho” e o cinema Odeon. A praça é o palco das principais manifestações políticas 

da população da cidade, bem como de violentos embates entre manifestantes e a polícia, 

destacando-se entre eles as manifestações de junho de 2013 e as marchas dos estudantes 

do ensino médio. Mantendo um forte desejo de política através dessas imagens, Luiz Baltar 

busca, ainda que de modo disruptivo, uma imagem construída que nos permita 

experimentar em fluxo a complexa realidade no contexto das ruas. Como fotógrafo 

documentarista, sua pretensão é revelar uma realidade capaz de rivalizar com os 

procedimentos da montagem. 

                                                
2 O virtual, de acordo com Deleuze, estaria em oposição ao atual e não ao real e nela estariam todas as 

possibilidades, incluindo aquelas ainda não previstas. Ver: DELEUZE, G. Bergsonismo. São Paulo: Ed.34, 

1999, p 78. 
3 Mais do que um gênero fotográfico com características próprias, a fotografia de rua moderna deve ser 

compreendida como uma tradição, que remonta ao início do século XX, e revela o potencial da fotografia como 

instrumento documental e poético do cotidiano. Ver: SCOTT, C. Street photography: from atget to Cartier 

Bresson. Nova Iorque: I. B.Tauris & Co, 2009. 



Os panoramas da série “Fluxos”, ao contrário das concepções realistas dos 

panoramas imersivos do século XIX4, ou mesmo das fotografias panorâmicas de paisagens 

urbanas amplamente difundidas no século XX5, se constituem a partir de repetições e 

disjunções que nada remetem ao ilusionismo almejado pelas primeiras fotografias de 

paisagem em grande formato. Não se trata aqui de usar o panorama como um formato 

ideal capaz de promover maior visibilidade da cena. Nas paisagens de Baltar, o caminhante 

das ruas aparece diversas vezes no mesmo panorama, sem que com isso o observador 

tenha qualquer experiência de continuidade temporal ou espacial. Embaralham-se as 

perspectivas, e borram-se as formas. Sua estratégia de montagem rejeita o modelo 

tradicional de organização espacial e temporal inaugurado pela perspectiva unilocular da 

qual a câmera fotográfica é herdeira direta. A sensação é de instabilidade, de movimento 

e de descontinuidade que se materializa tanto nos borrões quanto nas marcas verticais 

produzidas pela própria descontinuidade da montagem, e que parecem pontuar as 

passagens e os interstícios na paisagem. O panorama é pleno de invisíveis, fantasmas, 

borrões que se repetem e se intercalam com a cidade. É como se a cena inteira 

gaguejasse. E nessa gagueira criativa (DELEUZE, 1992, p.52) das imagens montadas de 

modo impreciso e descontínuo, de forma a não coincidir exatamente com o mundo, mas 

nele produzir diferença, é que algo da ordem do novo pode ser experimentado.  

A gagueira para Deleuze é vista como um método para uma literatura potente, capaz 

de criar uma língua estrangeira dentro da própria língua. Se em Deleuze a gagueira da 

linguagem, e não da fala, é criadora de uma linguagem intensiva, em contínuo 

desequilíbrio, é porque ela é “uma linguagem marcada por disjunções inclusas, que afirma 

termos disjuntivos através da sua distância” (MACHADO, 2009, p. 209), e assim privilegia 

o novo e o inesperado. Trata-se de uma linguagem em variação contínua, em constante 

estágio de diferenciação que evidencia o “privilégio que seu pensamento concede a síntese 

disjuntiva como uma síntese diferenciadora que procede por bifurcações”. (MACHADO, 

2009, p. 210). Sob essa perspectiva, uma linguagem levada ao limite daquilo que é 

indizível, permite visões e audições puras, permite ouvir o inaudível e ver o invisível, 

fazendo do escritor aquele que é capaz de trabalhar nos interstícios, nos desvios dos 

modelos, aquele que captura forças e liberta a vida.  

                                                
4 O panorama foi um dispositivo de produção ilusionista, criador de uma imagem, que parecia não ter limites, 

não importa o quanto o observador se movimentasse em seu entorno. Não havia ponto de fuga. A idéia de uma 

imagem sem extracampo reafirma na cena panorâmica o seu desejo por uma visão total. Ver: COMMENT, B.  

Le XIX siècle des panormas. Paris: Musée des Beaux-Arts, 1993. 
5 A fotografias panorâmicas de paisagens da cidade tornam-se importantes estratégias no início do século XX 

para apresentar cenas completas da paisagem urbana. Elas podiam ser feitas por câmeras panorâmicas ou por 

meio da montagem de diferentes fotogramas. Ver: FERREZ, M. Rio, de Marc Ferrez. São Paulo: IMS, 2015. 



No cinema, as imagens e os sons gaguejaram intensamente nos filmes de Godard, 

promovendo uma dissociação criativa capaz de fazer o cinema pensar a si mesmo 

(DELEUZE, 2005, p. 216). A gagueira se apresenta em Godard como estratégia dentro um 

processo de indução ao interstício entre duas imagens e/ou sons, lançando mão do método 

do “entre”, a lógica do “e”. Nas observações de Deleuze sobre os filmes de Godard, a lógica 

do “e” realiza-se “Entre duas ações, entre duas afecções, entre duas percepções, entre 

duas imagens visuais, entre duas imagens sonoras, entre o sonoro e o visual: fazer ver o 

indiscernível” (DELEUZE, 2005, p. 217). Trata-se de uma montagem que aponta para a 

valorização do intervalo entre as imagens, onde o vazio já não é a falta, mas um 

questionamento da própria imagem. O intervalo torna-se então a fronteira, o lugar onde a 

imagem não é uma nem outra, mas a própria multiplicidade, a diferença. “Isso e aquilo e 

aquilo outro” (DELEUZE, 2005, p. 217), compondo uma gagueira criativa que destrói 

qualquer princípio de identidade.  

Em um contexto de trânsitos entre suportes e indefinições das imagens, Raymond 

Bellour vai direcionar as suas pesquisas para esses intervalos que ele próprio chamou de 

"passagens"6, buscando a produção de novas formas de temporalidade que emergiriam no 

cinema a partir de seu diálogo com a imagem do vídeo. Sem dúvida, a imagem videográfica 

desempenhou um papel fundamental na construção de um cinema do “entre”, e é 

considerada o lugar por excelência da fragmentação, do desequilíbrio, e das velocidades 

variáveis. Sob essa perspectiva, autores como Raymond Bellour, Anne Marie Duguet e 

Philippe Dubois consideraram o vídeo o elemento por excelência responsável pelo 

processo de desterritorialização do cinema, convocando a uma nova forma de pensar as 

passagens entre as imagens, em particular entre as imagens fixas e as imagens em 

movimento em diferentes meios e mídias. 

Mas, se podemos dizer que o contemporâneo é marcado por imagens que transitam 

entre os meios e as mídias é porque muitos artistas vêm trabalhando nestas fronteiras 

entre a fotografia, o cinema, o vídeo e as novas mídias, fazendo das passagens o lugar 

dos híbridos, e das galerias seu lugar de exposição. O lugar de uma mistura de 

experiências onde “o espectador da instalação é um caminhante, cada vez mais sensível 

as passagens entre as imagens pelas quais seu próprio corpo passa (...)”. (BELLOUR, 

2002, p. 16). Trata-se, portanto, de uma abordagem que privilegia certas formas híbridas 

da arte, essas estruturadas segundo uma lógica disjuntiva, na qual o intervalo, ou a 

                                                
6 Raymond Bellour foi comissário da exposição Passages de L'image, realizada no Centre George 

Pompidou, em 1987, onde os artistas apresentaram obras que relacionavam cinema e arte de 

diferentes maneiras. 



desconexão, tanto na montagem da exposição quanto na própria imagem, funciona como 

um ativador de experiências.  

 

Figura 2 - Montagem da série “Fluxos” (2015) 

 

Fonte: http://luizbaltar.com.br/ - Centro Cultural Porto Seguro, SP.  

 

A série “Fluxos”, montada no Centro Cultural Porto Seguro - SP, em 2015, (Figura 2) 

ocupou as paredes da galeria de modo a complexificar a leitura do próprio trabalho. As 

imagens panorâmicas, todas com a mesma altura de 40 centímetros, e de extensão 

variável entre 1,30cm e 1,50cm, foram montadas em molduras pretas com vidro, que 

promoviam uma espécie de percurso contínuo ao longo das paredes, “formando uma linha 

do horizonte”, segundo o artista. A pequena distância entre as molduras promovia uma 

falsa linearidade, facilmente denunciada pelas descontinuidades de cada panorama. A 

experiência aqui tensiona o fluxo da cidade, caótico e fragmentado, e um olhar panorâmico, 

contínuo e em movimento, revelando uma cidade que só se dá a ver por meio de seus 

interstícios, de suas descontinuidades, e de seus conflitos. Baltar é um artista que trabalha 

nas fronteiras, na linha de fuga ou de fluxo, nos fazendo ver o que não é perceptível, 

fazendo as imagens gaguejarem através de suas montagens.  

As imagens desta série revelam através de um processo de montagem algo que não 

está evidenciado na construção da paisagem urbana tradicional. A cidade registrada por 

Baltar está em plena transformação. As imagens que compõem essa série foram realizadas 

durante um plano de obras desenvolvido pela prefeitura, que tinha como objetivo preparar 

a cidade para o megaevento das Olimpíadas. O plano de obras previa transformações 

radicais ancoradas na lógica da desapropriação, da perda de identidade de certos espaços, 

e no menosprezo de espaços adjacentes ao percurso projetado. Essa cidade em 

http://luizbaltar.com.br/


transformação precisava, sem dúvida, ser documentada, mas para o fotógrafo esse registro 

demandava também um trabalho capaz de presentificar o conflito em cada paisagem. Não 

bastava documentar de modo tradicional, onde o fotógrafo se retiraria da cena para não 

comprometer a veracidade do registro. Era preciso fazer a cidade falar o que ele mesmo 

não podia dizer. Suas imagens criaram uma espécie de indignação documental, ao mostrar 

uma realidade que não preexiste, que não pode ser narrada segundo uma lógica orgânica 

que aspira a verdade, mesmo quando esta é uma ficção. Há um duro golpe na linguagem, 

aquela que se apresenta como sistema de comando (DELEUZE, 1992, p. 56), para produzir 

uma linha de fuga ou de fluxo. Baltar cria uma imagem que não quer representar uma 

realidade preexistente, mas os interstícios, as fronteiras e os fluxos, aqui compreendidos 

como lugar de potência criativa do que pode ser também a cidade.  

A estratégia da fotomontagem, amplamente utilizada pelas vanguardas modernistas, 

foi responsável pela expansão da própria definição de fotográfico7, e inaugurou novas 

formas de compreender a fotografia no âmbito dos realismos. No entanto, aqui, a 

fotomontagem não constitui um método para produzir uma crítica da realidade, como nas 

fotomontagens de John Heartfield (FABRIS, 2009, p.228) , tampouco referem-se a uma 

realidade interna, fruto de um inconsciente onírico como as cenas de Grete Stern (FABRIS, 

2009, p. 31), e também não se aproximam das fotoesculturas de Moholy Nagy (FABRIS, 

2009, p. 205). A montagem em Baltar não abre mão de ser um documento da realidade, 

mas um documento potente, capaz de descontruir um olhar clichê sobre a cidade, e 

construir uma realidade em transformação. Trata-se de uma outra forma de acessar a 

realidade que passa pela ficção, pela invenção e pela fabulação do real. Baltar utiliza a 

montagem como estratégia não apenas para desfazer o caráter realista previamente 

associado a toda e qualquer imagem fotográfica panorâmica, especialmente a fotografia 

das ruas em sua agenda moderna, mas para construir uma imagem que através do 

privilégio dos intervalos se apresenta como uma forma de experiência da cidade na 

atualidade. Trata-se de um documento poético que não deseja esconder as marcas da 

atuação do dispositivo, da captura à montagem, e que atua diretamente nos fluxos caóticos 

de tempo e movimento. As distorções, as repetições, e as disjunções em suas imagens 

criam uma realidade conflituosa onde tempo e espaço já não andam juntos. 

A partir de um gesto que evidencia a montagem de diversos frames na construção 

de uma única imagem, multiplicam-se as temporalidades e as espacialidades. Aqui, as 

                                                
7 A formulação moderna de fotográfico é marcada pelo privilégio dos purismos e da mimeses. Tal formulação 

sofre significativa expansão na contemporaneidade a partir das formulações de Antonio Fatorelli, Philippe 

Dubois e Raymond Bellour, legitimando o caráter híbrido da fotografia, as passagens e os atravessamentos. 

Ver: FATORELLI, A. Notas sobre a fotografia analógica e digital. In Revista Discursos Fotográficos. Londrina, 

vol 13, n 22, 2017. 



“falhas” da montagem desconstroem também nosso olhar sobre a fotografia de paisagem 

da cidade, e nos oferecem intervalos por onde tempo e movimento discorrem, aos saltos, 

entre uma e outra imagem. Trata-se de um modo de inserir o tempo e o movimento na 

imagem fixa a partir da superação de seus limites convencionais. Em evidente diálogo com 

a imagem em movimento, a fotografia aqui é tensionada ao limite de sua formulação 

hegemônica e nos desafia a experienciá-la através desse híbrido foto- cine-videográfico. 

Contrafluxos 

De caráter político ainda mais evidente, o ensaio “Contrafluxos” (Figura 3) consiste 

na montagem de um conjunto de imagens que retratam as principais manifestações de rua 

nos últimos anos no Rio de Janeiro. Cenário das mais importantes reivindicações políticas, 

durante as manifestações, as ruas da cidade se transformaram em um campo de batalha, 

capaz de revelar todas as suas dimensões conflituosas. Para Luiz Baltar, a imagem deve 

ser também construída a partir desta dimensão conflitiva, e explicitar através da montagem 

uma multiplicidade que não cabe em uma imagem única tomada diretamente no instante 

do click. Trata-se de ver “Cenários de uma cidade em disputa. Cidade em transe”8 

(BALTAR, 2016) que aparece nas imagens sob a forma da repetição, do achatamento, da 

repetição e da ruptura da própria imagem. Nesse sentido, o conflito das ruas reflete-se na 

montagem da imagem como uma dimensão estético-política de um comum partilhado de 

um povo que não existe e precisa ser inventado.  

 

Figura 3 – Contrafluxos (2016) 

 

Fonte: http://luizbaltar.com.br/ -  2m x 0,41m  

 

Aqui, a noção de partilha toma a acepção dada por Rancière, conflitiva a priori, 

simultaneamente união, compartilhamento e também cisão, divisão dos “(...) tempos, 

espaços e tipos de atividades que determinam propriamente a maneira pela qual um 

comum presta-se à participação e como uns e outros tomam parte nesta partilha”. 

                                                
8 Texto disponível no site: http://luizbaltar.com.br/ensaios/contrafluxos/. Consultado em Fev/2018. 

http://luizbaltar.com.br/
http://luizbaltar.com.br/ensaios/contrafluxos/


(RANCIÈRE, 2005, p 17). Sob essa perspectiva, o político e o estético se constituem 

mutuamente, ainda que esta relação não se dê de forma biunívoca. A estética, ou asthesis, 

é compreendida como um recorte de tempos e espaços, do visível e do invisível que define 

o que está em jogo na política. Assim, a arte implica em recortes do visível e do invisível, 

do dizível e do indizível, e demarca as posições em jogo na política, “que ocupa-se do que 

se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e 

qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis de tempo” (RANCIÉRE, 

2005, p. 17). Se as práticas artísticas podem efetivamente intervir na distribuição geral do 

sensível, é porque seu alcance está para além da eficácia de seus discursos críticos, e 

podem atuar na reconfiguração subjetiva de um campo de experiência.   

De modo a escapar da tradicional dicotomia entre o estético e o político, as imagens 

de “Contrafluxos” evidenciam o que é ambíguo e conflitivo. Não se trata de buscar por uma 

relação ideal, ou mais eficaz, entre o estético e político, problema amplamente discutido ao 

longo de toda a história da filosofia, mas de rearticular essas categorias de modo que 

possamos também redefinir a noção de experiência no mundo. Num sentindo mais amplo, 

trata-se de reinventar as táticas que envolvem as relações entre dominação e resistência 

a partir da criação de modos de subjetivação capazes de novos enunciados e experiências. 

O ensaio “Contrafluxos” foi vencedor do prêmio de fotografia Conrado Wessel 2016, 

que tinha como tema a “Brasil Terra em Transe”. Aqui, o transe da cidade desfaz a 

armadilha de uma fotografia politicamente engajada que deseja representar e revelar, a um 

público conhecido, uma realidade a priori capturada pelo olhar privilegiado de um fotógrafo. 

A multidão que vai para as ruas não está dada, não se configura como um todo 

homogêneo, não conforma um povo, mas um povo em construção, em devir9. Em seu 

artigo “As práticas de uma língua menor”, Karl Erik Schollhammer reafirma, segundo 

Deleuze, a verdadeira arte política como aquela que rompe “a fantasmagoria 

representativa” para mostrar “o povo enquanto ausente”. (SCHOLLHAMMER, 2005, p. 65). 

Trata-se aqui de um povo que só pode existir através dessas imagens montadas de modo 

disjuntivo, mas já em vias de se formar. 

A rua de Baltar é tomada por uma multidão, sem forma e sem consenso. Para essa 

imagem, o artista utilizou diferentes fotografias de contextos diversos que não têm 

necessariamente uma ligação contextual – imagens do Círio de Nazaré em Belém do Pará, 

manifestações de rua do Rio de Janeiro em 2013, entre outras – para além do fato de 

serem todas obtidas em manifestações nas ruas. A imagem incorpora o conflito da/na 

                                                
9 A idéia de um povo por vir está presente na análise de Deleuze sobre o cinema moderno. O cinema moderno 

é político, segundo Deleuze, porque ele evidencia a ausência do povo. Ver: DELEUZE, G. Cinema II: A 

imagem tempo. São Paulo: Brasiliense, 2005, p. 261. 



cidade ao mesmo tempo que nos permite através do jogo das visibilidades e das 

invisibilidades percorrer o panorama a partir dessas fraturas, dos borrões e das repetições 

de imagens. É nesse lugar de falta, nesse entre, que a imagem de Baltar se diferencia do 

projeto moderno de visibilidade e sua agenda de desvelamento do mundo. A experiência 

aqui talvez se constitua nesse deslizamento sensível que nos permite percorrer a imagem 

e ouvir a multiplicidade das vozes e dos gestos no jogo daquilo que se pode ver e do que 

está em vias de desaparecer. Nada na imagem é homogêneo ou linear. Nem as formas, 

nem o espaço, nem o tempo. São cortes, rupturas, linhas, forças que produzem um 

documento poético atravessado pela montagem. 

Ao recorrer à montagem como principal operador de disjunções na imagem, Luiz 

Baltar desafia a concepção de fotografia documental em seus moldes tradicionais 

humanistas para promover possibilidades de escape e de criação no cerne de uma 

consolidada lógica de captura e de usos da fotografia nas lutas pelos movimentos sociais. 

Não se trata da subversão da lógica do aparelho ou de uma visão simplista na qual a 

manipulação imediatamente desfaz o peso político atrelado aos ideais de verdade da 

imagem fotográfica. Trata-se de descobrir as brechas que atravessam o próprio dispositivo 

fotográfico, a partir das quais a relação do observador com a imagem pode ser reinventada. 

Em “Contrafluxos”, os intervalos estão em evidência e denotam uma temporalidade 

complexa na qual tempo e movimento se dissociam, nos oferecendo uma experiência 

potencialmente inventiva. Trata-se de um tempo que não é cronológico, mas cindido, 

simultâneo, e se apresenta como coexistência e não como sucessão. Nesse contexto, não 

há lugar para o sujeito cartesiano que, iludido pela falsa aparência, contemplaria o mundo 

à sua semelhança. Ao descartar o paradigma da ilusão, Baltar produz uma fotografia capaz 

de produzir pensamento ali exatamente onde as imagens se articulam de modo múltiplo e 

disjuntivo, nas brechas, nos intervalos, nas rupturas, nos borrões, produzindo uma 

experiência de duração capaz de restituir nossa crença no mundo. 

Se as “máquinas de imagens são máquinas de explorar o tempo” (DELEUZE apud 

PELBART, 2004, p. 180), é porque elas são capazes de produzir fraturas nos modos de 

fazer e de observar consolidados historicamente. “Desde o ponto de visto estético, cabe 

considerar os deslocamentos provocados pelos intervalos e interrupções entre as imagens 

e a correspondente expansão do domínio afectivo por parte do observador” (FATORELLI, 

2012, p. 86), de modo que essa expansão, é o que vai ampliar as margens de 

indeterminação do sujeito, aqui materializados na imagem pelas operações de montagem. 

A força de “Contrafluxos” está nessas passagens disruptivas, vivificadoras de uma 

temporalidade paradoxal, conflituosa e anacrônica. Diante dessas interrupções, o 



observador é convocado a complexificar suas relações com o mundo de modo inventivo e 

criativo.  

Visível/invisível 

As séries de Luiz Baltar integram um contexto recente de trabalhos fotográficos 

marcados por um modo de acessar a realidade a partir da dinâmica do visível e do invisível. 

Para artistas como Luiz Baltar, Dirceu Maués, Lucas Bambozzi, o ato de ver constitui-se 

como um ato de perda, e a realidade é acessada no intervalo dessa dinâmica entre o que 

se vê e o que já não se pode ver. Nesse sentido, essas imagens constituem-se como 

possibilidades de pensamento, elas nos expõem aos conflitos das ruas dos centros 

urbanos ao mesmo tempo em que nos confronta com outras formas de funcionamento do 

dispositivo fotográfico em uma abordagem documental e poética.  

No jogo do visível e do invisível surge o conflito da imagem que não se pode ver nem 

narrar por completo. Nesse lugar de passagem, surgem também outros modos de 

existência das imagens. A experiência da cidade confunde-se com o fluxo das disjunções 

criadas pela montagem. A imagem passa a abrigar então um lugar intermediário, onde 

reside um observador não mais preocupado com a interpretação da obra, mas com o modo 

de habitar e experimentar as imagens. Trata-se aqui de uma experiência de cidade que só 

se pode apreender através de seus fluxos espaciais e temporais a partir dos 

deslocamentos corpóreos. 

Sob essa perspectiva, a tarefa documental de Luiz Baltar já não é ir as ruas buscar 

imagens que tenham como objetivo oferecer uma informação sobre a cidade, muito menos 

uma imagem que queira ilustrar ou dar a ver uma verdade do mundo, mas uma imagem 

que nos oferece uma experiência múltipla, marcada pelos deslocamentos, pelas fraturas, 

pelos excessos e pelas intensidades da vida nas ruas. O modo de montagem disjuntiva 

utilizado pelo artista potencializa a experiência da alteridade, incentiva a produção de 

diferença, abre espaço para a renovação dos lugares de fala. A imagem excede a 

representação para se tornar um modo de experimentar a cidade.  

Em constante diálogo com a pintura moderna e os modelos não perspectivistas de 

representação, bem como com o cinema experimental e a vídeo-arte, “Fluxos” nos impede 

de ver a paisagem da cidade com clareza. O incômodo das imagens que não se deixam 

ver claramente nos permite apenas experimentá-las no jogo da fragmentação e da 

pluralidade. Se, as vezes é preciso fazer buracos, introduzir vazios e espaços brancos, 

rarefazer a imagem, suprimir coisas, é para que algo de potencialmente inventivo possa 

emergir na fronteira do invisível e do indizível. O risco é sempre transformar essas imagens 

gagas também em imagens clichês.  



“Fluxos” e “Contrafluxos” marcam a tensão entre o visível e o invisível sob a forma 

de borrões e desfoques em partes específicas da imagem, por vezes impossibilitando 

quase completamente a compreensão da cena. Nos interstícios, emergem não apenas as 

forças que constroem a paisagem fotográfica, mas também a própria cidade. Uma cidade 

retalhada, fragmentada, porém plena de invísíveis e indizíveis. Uma cidade que se constitui 

a partir de uma multiplicidade que a imagem, como acontecimento da cidade, jamais 

poderá revelar como um todo unificado, com uma narrativa simplificadora ou uma cena 

harmoniosa. O que esses panoramas desvelam são os ritmos, os fluxos, as forças de 

invenção que atuam a cada mirada pelas paisagens de uma cidade por vir.  
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