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RESUMO 
Este trabalho busca compreender as possibilidades e lugares que o fotógrafo pode 
ocupar nos entendimentos sobre a inserção e importância artística da fotoperformance 
hoje, buscando compreender a seguinte questão: “é o fotógrafo um performer?” 
questionando a necessidade e obrigatoriedade do performer frente à câmera. 
Considerando que a fotoperformance, nesta investigação, propõe contaminações entre 
criador, fotografia, personagem e direção de arte. 
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PRIMEIRO OLHAR 

Imerso nas leituras de Luciano Vinhosa (2014), Wolney Oliveira (2017) e 

Niura Ribeiro (2016) percebo que toda a produção de fotoperformance tem o 

performer frente à câmera, o que resulta em sua grande maioria em autorretratos. Me 

questiono se é uma obrigatoriedade na produção da fotoperformance que o artista 

criador esteja em frente à objetiva, visto que Tim Walker, por exemplo, fotógrafo de 

moda, desenvolve suas narrativas imagéticas controlando todo o processo criativo 

com a colaboração de um modelo/ator. 

Reconsiderando tais possibilidades, encontramos os trabalhos de Danny 

Bittencourt e Stephanny Lotus que criam imagens onde elegem performes para darem 

vazão a suas experimentações frente à objetiva. Por isso, me coloco no lugar de 

fotógrafo e diretor de arte, o qual concebe todos os elementos da narrativa imagética, 

que culminam em uma fotoperformance, carregada de sentido e impacto visual. 

Portanto, entendo que mesmo atuando atrás da objetiva, me defino performer. Afinal, 

																																								 																					
1 Trabalho apresentado no GT 5 – Imagem fotográfica do 5o CAPPA  realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2018. 
2 Estudante de Graduação 8º. semestre de Direção de Arte - UFG, e-mail: gui.lourenco.costa@gmail.com. 
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para narrar minha prática criadora, levo em consideração o meu lugar como fotógrafo, 

as reflexões que pude construir e as análises que faço dos textos e trabalhos sobre 

fotoperformance. 

Esta pesquisa partiu de questionamentos que surgiram após a conclusão 

do meu trabalho de conclusão de curso, “Moema Enlutada: Uma Fotoperformance 

Entre as Águas Escuras e o Fantasmático”. Conecto essas reflexões com meu lugar na 

direção de arte. O diretor de arte e fotógrafo que cria e gerencia a concepção artística 

visual de uma narrativa imagética. 

EXPLORANDO INQUIETAÇÕES  

O presente trabalho busca compreender o fotógrafo como performer na 

produção de uma fotoperformance. Explorando a mise-en-scène, técnica utilizada na 

fotoperformance, onde a ação é pensada diretamente para a objetiva, resultado da 

concepção do fotográfo-performer. Estabelecendo assim, um modo de fazer, um 

método, aliado às percepções do processo conceitual e o lugar do fotógrafo-

performer. 

Na fotoperformance entende-se que a fotografia não é um simples 

registro, conforme Luciano Vinhosa (2014). Para este autor, há um alcance e 

qualidades particulares da fotografia, porque há a busca do resgate do movimento, da 

dramaticidade, da temporalidade, dos contextos do espaço e nas ações. Neste caso, a 

fotografia é como um suporte privilegiado da performance em que o trabalho assume 

uma “performance fotográfica”. Tomando como exemplo os trabalhos de Cindy 

Sherman e Suzy Lake, o performer é criador da fotoperformance, assumindo também 

papel de fotografo, produzindo o que pode ser chamado de autorretrato.  

Em “Moema enlutada: uma fotoperformance entre as águas escuras e o 

fantasmático”, o fotógrafo é o criador da fotoperformance, e utiliza uma atriz como 

elemento de ação na narrativa criada para a objetiva. Sendo assim, esta pesquisa 

procura investigar o fotógrafo como performer, questionando a necessidade e 

obrigatoriedade do performer frente à câmera. 
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NOVOS OLHARES PARA A FOTOPERFORMANCE 

Como se sabe, o conceito de fotoperformance está em constante mudança. 

Segundo Wolney Fernandes de Oliveira (2017), “[...] a fotoperformance se cumpre 

quando a ação corporal do artista passa a compor uma fotografia como parte de um 

processo performático.” Como podemos perceber, assim como Oliveira disse, 

Luciona Vinhosa (2014) também apresenta que “Em quase todos exemplos históricos 

do gênero [fotoperformance], a relação do artista com a câmera é frontal e direta. O 

performeur pode apresentar-se de corpo inteiro diante da câmera,[...] enfatizando as 

expressões.” Ao ler os autores acima, entendemos que o performer necessariamente 

está em frente à objetiva. Acrescentando, Niura Ribeiro (2016) aponta que o artista 

concebe todos os aspectos da fotoperformance pois,  

Nas encenações, o artista, além de fazer o papel de um diretor de 
cena, escolhe o cenário, o figurino, as situações corporais, a luz e, 
também, revela sua concepção de fotografia, pois dirige também o 
enquadramento, o momento da tomada fotográfica, o tamanho da 
ampliação. Programar e executar ações de naturezas diversas, 
enquadradas para o perímetro ótico da lente de uma câmera é o que 
define o limite do espaço de atuação do corpo. Trata-se de uma 
relação desse corpo com o espaço e a lente da câmera. O resultado 
estético da imagem é, assim, um olhar controlado pelas escolhas do 
artista. (RIBEIRO, p. 698. 2016) 
 
 

Contestando esse pensamento, podemos analisar o papel do fotográfico e 

diretor de arte como fotógrafo-performer. No caso da fotoperformance realizada no 

trabalho Moema Enlutada: Uma Fotoperformance Entre As Águas Escuras E O 

Fantasmático (2017), efetuo várias funções para a realização. Parti elaborando a ideia 

tema e depois segui na pesquisa de imagens, criação e execução dos figurinos e 

máscaras, pesquisa e viabilização da locação, o storyboard das fotos, montagem da 

equipe colaborativa de trabalho, montagem com a atriz, luz e fotografia, edição de 

imagens, tratamento e manipulação.  Desta forma é possível entender que, o artista 

que Niura Ribeiro, Wolney Oliveira e Luciano Vinhosa citam podem também abarcar 

a figura do fotógrafo e diretor de arte. 

A partir desta vivência como fotógrafo e diretor de arte, me incluo na 

categoria de artista, mencionado pelos autores citados. Uma vez que, como aponta 

Niura Ribeiro (2016), há trabalhos de outras artistas, [como os de] Danny Bittencourt 
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e Stephanny Lotus, que não utilizam seus corpos nas encenações, mas recorrem a 

performers que atuam sob suas orientações. 

Dessa forma, direciono meu olhar sobre os trabalhos de Tim Walker - 

fotógrafo de moda, que concebe editoriais de moda com narrativas imagéticas 

poéticas com grande carga emocional e impacto visual, o qual pode ser considerado 

um fotógrafo-performer. 

O REVELAR DA CRIAÇÃO 

No trabalho “Moema Enlutada: Uma Fotoperformance Entre as Águas 

Escuras e o Fantasmático”, utilizo a metodologia da bricolagem (Kincheloe, 2007) 

como uma prática pluralista e processo que se refere a trabalhar com partes e pedaços 

de materiais e ideias e com elas fazer um mosaico. Mosaico este que representa as 

inquietações pessoais do artista, seu ponto de vista sobre a ideia escolhida. Esta 

metodologia sugere elementos inventivos e imaginativos sendo que “aquilo que o 

pesquisador bricoleur escolhe ou não e o modo como [ele] interpreta o texto deve ser 

incluído em todas as leituras, escritas e pesquisa” (KINCHELOE, 2007, p. 187). A 

bricolagem em termos de investigação para esta pesquisa deve ser entendida como 

criação. A mesma possibilitou e conduziu todas as instâncias do processo artístico, 

desde a pesquisa textual, a constelação de imagens de pesquisa, a cartografia 

semântica de cores e texturas, sensações, elementos simbólicos e a escolha das 

imagens fotográficas. 

Buscando artistas para apoiar minha pesquisa, me deparei com um que me 

chama a atenção na forma de produzir a narrativa de imagem, pois seu processo de 

criação se assemelha ao método de bricolagem e o resultado tem as características da 

fotoperformance. Este fotógrafo é Tim Walker. O mesmo em entrevista dada ao 

jornalista Karl Smith para a revista The With Review, em 2012, o fotógrafo Tim 

Walker fala sobre a mitologia da sua inspiração, de suas narrativas visuais, e de como 

ele consegue se manter fiel a suas intenções,  

I’m quite different from other photographers in that I will go to 
magazines with an idea and say, for example, ‘I’m really interested 
in the idea of insects in fairy tales, or in a narrative from a 
children’s book and I want to apply that to Kristen McMenamy in a 
shoot for LOVEmagazine.’ That’s something I’ve always been very 
specific about, because I couldn’t photograph what I don’t believe 
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in. [...] all the narratives are always coming from my point of view – 
they have to. It is intensely personal which is dangerous to play 
with. Just as much as the people you’re photographing are 
vulnerable, I’m vulnerable too because I’m revealing something 
about myself. (WALKER, 2012) 
 
 

Após a leitura, é possível compreender que o processo de criação de Tim 

Walker parte de uma inquietação, desenvolvendo seu ponto de vista em todos os 

elementos da narrativa imagética, ou o que chamamos de fotoperformance. Isso só é 

possível com base nas relações que se criam quando observamos o trabalho de Tim 

Walker sob o olhar das definições e leituras já feitas sobre o que é fotoperformance. 

Por esses motivos esta pesquisa questiona o lugar do fotógrafo, considerando-o agora 

como fotógrafo-performer. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a finalização do meu Trabalho de Conclusão de Curso “Moema 

Enlutada: Uma Fotoperformance Entre as Águas Escuras e o Fantasmático”, me vi 

cercado pela dúvida: eu como fotógrafo e diretor de arte poderia me apresentar como 

um performer? O questionamento vem do entendimento das leituras sobre 

fotoperformance, onde o artista performer se coloca sempre a frente da objetiva. Em 

Moema Enlutada, elegi uma atriz para performar a narrativa que eu havia criado para 

a câmera. Desta forma, meu papel é de criador da performance fotográfica, abarcando 

todos os elementos, figurino, cenário, máscaras e ação. Passo então a entender que o 

meu papel como fotógrafo e diretor de arte se assemelha aos exemplos de performers 

que produzem autorretratos, inseridos na categoria de fotoperformance. 

Durante as pesquisas atuais, me deparo com exemplos que fogem a essa 

regra de frontalidade do performer. Artistas que elegem terceiros para performarem 

suas ações coreografadas para aquele  propósito específico. Portanto, se grande parte 

do processo de produção é composto pela pesquisa de imagens e de referências 

criadas e concebidas pelo fotógrafo, porque não considerá-lo como fotógrafo-

performer? 

Todavia, são questionamentos como estes que pretendo responder durante 

a realização desta pesquisa. 
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