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Resumo 

 “A Imagem depois da Imagem: Simulacros da Paisagem” é uma dissertação 

teórico-prática que reflete sobre as regras e convenções da fotografia. Quando aplicamos 

um novo contexto a uma imagem estamos a dar-lhe uma nova possibilidade de viver, ao 

criar uma nova interpretação. 

 Tendo em conta que a paisagem não é um espaço físico mas sim um conjunto de 

emoções e ideias que criamos a partir de um lugar, considero este projeto artístico como 

um simulacro da representação da paisagem.  Uma vez que o próprio conceito de 

paisagem é uma ficção, uma das formas para a sua representação consiste na 

possibilidade do espectador puder viajar sem se prender a algo que identifique ou 

referencie.  

 Através de um método de seleção e edição de imagens que já existem no mundo, 

abro um caminho para a construção de sistemas poéticos, novas percepções de 

territórios e sensibilidades. 

 

Palavras-Chave: Paisagem, Simulação, Apropriação, Espectador, Seleção, Montagem 

 

Abstract 

 “A Imagem depois da Imagem: Simulacros da Paisagem” is a theoretical and 

practical essay that reflects on the rules and conventions of photography. When we apply 

a new context to an image we are giving it a new chance to live, by creating a new 

interpretation. 

 Considering that the landscape is not a physical space but rather a set of ideas 

and emotions that we create from a place, I consider this artistic project as a simulacrum 

of the representation of landscape. Since the very concept of landscape is fiction, one of 

it's forms of representation is the possibility that the viewer can travel without being 

attached to something that identifies or references. 

 Through a method of selecting and editing images that already exist in the world, 

I open a path for the construction of poetic systems and new perceptions of territories 

and sensibilities. 

 

Key words: Landscape, Simulation, Appropriation, Viewer, Selection, Composition 
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Introdução 

 

 Neste trabalho final de mestrado questiono os padrões da fotografia através de 

imagens que podem ser consideradas como um simulacro da representação da paisagem, 

na medida em que nos trás uma realidade que não conseguimos identificar. 

 Começo por desenvolver no primeiro capítulo o tema da paisagem através da 

leitura do livro Paisagem – Desdobramentos e Perspectivas Contemporâneas (2010), e vou 

contextualizar historicamente o seu aparecimento com a época do renascimento. A 

paisagem surge como um tipo de pintura criada através da invenção da perspectiva. 

Desenvolverei a lei da perspectiva apresentando a metáfora da janela de Leon Battista 

Alberti, tal como teorizado por Anne Friedberg em The Virtual Window (2006). 

 Introduzirei algumas perspectivas contemporâneas de diversos autores até chegar 

ao movimento da Land Art, que surge relacionado com a paisagem. Com a leitura de Arte 

Vida / Vida Arte / Alberto Carneiro (2013) apresento como exemplo o autor português 

Alberto Carneiro, que para além da relação que tem com este movimento tem um 

método de trabalho que possui pontos de contacto com o meu, dado que se relaciona 

com seleção e apropriação, neste caso específico, dos materiais que a natureza lhe 

fornece. 

 Joan Fontcuberta é outro artista a que faço referência, e, provavelmente, o mais 

importante de todos. Em 2004, no seu trabalho Orogènesis, cria, a partir de um 

simulador,  paisagens ‘artificiais’, num  livro que intitulou Landscapes without memory (2005). 

Ele questiona a transformação da paisagem na fotografia e na arte contemporânea, a 

partir da noção que hoje temos de perda de relação e distância com o espaço natural. 
Posto isto, relaciono Orogènesis e o meu trabalho artístico com o conceito de simulacro 

de Jean Baudrilard (Simulacros e simulação, 1991). Estas paisagens sem referente e sem 

passado constituem um simulacro de paisagem ao apresentar uma hiper-realidade. 

O primeiro capítulo divide-se em dois subcapítulos, relacionados com dois conceitos: “A 

paisagem e a “obra aberta” (Umberto Eco) e a relação possível com a construção da ideia 

de paisagem, e “A paisagem e a “imagem pensativa” (Jacques Rancière) e o seu lugar na 

recepção da  «paisagem». Embora sejam dois conceitos teorizados por dois autores 

distintos em tempos diferentes, e por essa razão aparecem divididos por dois 

subcapítulos, eles completam-se bastante.  

A abertura da obra (Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas, 1971) dá ao 

intérprete um papel fundamental. O autor estimula  a sugestão tendo em conta os limites 
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que ele impõe. Dá assim a possibilidade da obra reviver na sua perspectiva original, 

porque ela apenas conclui-se quando o espectador a desfruta esteticamente. 

Por outro lado, a imagem pensativa (O espectador emancipado, 2010), embora seja um 

conceito mais abstracto, porque mesmo Rancière começa por perguntar como é possível 

as imagens terem pensamentos, tendo em conta que esta atribuição é feita aos humanos, 

tem a ver com o poder que uma imagem tem de conseguir desencadear uma outra 

história, Situa-se numa zona de incerteza e de passagem: num estado entre. A imagem 

pensativa é dotada de duplo puder representativo e do poder da sua sugestividade. Elas 

podem-se transformar infinitamente. 

 É a partir destes dois conceitos que entramos no mundo da apropriação, que 

constitui o segundo capítulo. Esta ideia da transformação infinita e das diversas leituras 

que uma imagem pode representar está bastante relacionada com o método da 

apropriação, que devido à sua história está relacionada com as discussões do conceito de 

cópia, do discurso do original, e da imitação. Para este capitulo são lidos Art After 

Appropriation - Essays on Art in the 1990s de John Welchman (2003); Photography: A critical 

introduction de Liz Wells (2000), e The Photographic activity of postmodernism de Douglas Crimp 

(1980) 

A Nova Imagem, ou o Pós-Fotografia, vem substituir a fotografia como a representação 

da aparência e da realidade, devido à revolução digital que vem constituir uma grande 

mudança das sociedades. A fotografia renasce devido à emergência da imagem digital que 

de uma forma gradual vem demonstrar como o computador substituiu a câmara 

fotográfica.  

 Uma das artistas associadas ao pós-modernismo e à apropriação é Sherrie Levine 

que introduzo como subcapítulo do segundo capitulo. Esta artista, tal como Marcel 

Duchamp utiliza objetos que já existem para fazer as suas obras de arte com a diferença 

de que ela utiliza o mundo da arte como origem dos seus materiais. Para este subcapítulo 

foram lidos Pictures de Douglas Crimp (1979) e Sherrie Levine: newborn de Ann Temkin 

(1993). 

A arte foi até certa altura acompanhada pela noção de que o autor cria os originais. Esta 

fascinação é vista como a ansiedade de influência desenvolvida por Harold Bloom, e 

Levine é bastante fascinada por este conceito. Ela faz parte de um grupo de artistas que 

afirma que a originalidade da fotografia não passa de uma ficção. 

 No segundo subcapítulo do segundo capitulo através da leitura de The Language of 

New Media (2001) apresenta-se a teoria de Lev Manovich que relaciona o pós-
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modernismo com o Photoshop, e menciona a ideia de autor por seleção. Esta nova 

prática, de combinar e editar desenvolve um novo conceito de autoria que baseia as suas 

produções em re-fotografar e re-fazer: dar uma nova vida e um novo contexto a um 

objecto, seja ele de que tipo for, desde imagem em movimento a um objecto utilizado no 

dia-a-dia. Esta facilidade em combinar diversos objetos media é superior devido às novas 

tecnologias. 

 No terceiro capitulo apresento o meu projeto artístico onde começo por 

descrever o meu método de pesquisa e os sítios de onde as imagens foram retiradas. A 

maioria da seleção final recaiu para imagens fabricadas ao invés de captadas para desta 

forma evidenciar a artificialidade e simbolismo dos lugares. 

O título é desenvolvido e relacionado com esta narrativa de paisagens, e a forma de 

como produzem uma experiência hiper-real na mente do espectador.  

De forma geral, exemplifico como quando se altera uma  imagem, seja isolar um detalhe 

da obra, modificar o seu título, ou qualquer outra transformação dá à imagem um novo 

contexto e cria-se uma nova interpretação, possibilitando às imagens transformações 

infinitas. 

Este método de editar e montar é realizado pela figura do Monteur, desenvolvido por 

Sérgio Mah em A fotografia e o privilégio de um olhar moderno (2003), que explora e 

experimenta a linguagem fotográfica. Identifico-me com este personagem, que é 

considerado como um autor por seleção ao atuar sobre os detalhes e as possibilidades 

infinitas da vida de uma imagem, a partir do momento em que lhe oferece um novo 

contexto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4 

1. Da noção renascentista de paisagem às perspectivas contemporâneas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A noção de paisagem não existiu em todas as épocas e culturas. Este conceito 

surge na China, durante o século IV,  ao passo que na Europa emerge mais tarde, na 

época do Renascimento, com a intenção de designar um género de pintura. No século 

XV cria-se na pintura a lei da perspectiva, que se considera como a arte de desenhar as 

distâncias entre os objetos que são representados, i.e. desenhar à vista, ou “o conjunto de 

valores ordenados em uma visão, ou seja: uma paisagem” (PAIM e FERRETTI 2010, 

236). 

A paisagem é considerada como um enunciado cultural e uma criação ficcional entre 

perspectiva e linguagem. Ela instala-se na cultura ocidental com a elaboração das leis da 

perspectiva, por essa razão a invenção da paisagem não pode ser separada da invenção da 

perspectiva, uma vez que a segunda assegura o transporte artificial sobre o natural (REY 

2010, 269). 

 Na antiguidade a paisagem era uma cena vazia, os olhos estavam postos no homem 

que era considerado como o centro do universo, e por isso ele é que dava vida à 

paisagem: 

  

 “(...) desconhecida era a paisagem que não fosse relacionada à ação do homem 

 sobre ela; desconhecida a montanha em que nenhum deus com rosto de homem 

 morasse; desconhecido o promontório onde não se erguesse nenhuma estátua 

 visível à distância. O homem era ainda novo demais, estava por demais 

Figura 2 (dir.) – Joan Fontcuberta, Orogènesi: Friedrich, 2002 
  

Figura 1 (esq.) – Caspar David Friedrich, The Wanderer above the Mists, 1817-18 
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 encantado consigo mesmo para dirigir o seu olhar para outro lugar longe do seu 

 corpo” (Rilke, apud PARENTE 2010, 254).  

 

 No Renascimento louvava-se a terra com o céu, de tal forma que a pintura passou a 

ser uma composição poética à natureza, que até aqui era utilizada apenas como um 

ornamento às cenas do homem (PARENTE 2010, 254).  

 Retomando a noção de perspectiva, que se considera como a visão que atravessa, 

ela é o resultado artístico conseguido através da profundidade espacial. A perspectiva 

organiza proporções, distâncias e simetrias, é o resultado perceptivo do homem desde o 

século XV. Transforma o quadro numa espécie de janela e faz o nosso olhar mergulhar 

no espaço como observou Alberti em De pictura (1435) (REY 2010, 270). 

 Anne Friedberg vai buscar a metáfora da Janela do arquiteto e teórico 

renascentista Leon Battista Alberti, pela forma como este interpretou o uso da figura 

arquitectónica da janela.  

 Uma janela é considerada pelo senso comum, ou dito de outra forma pelo 

conhecimento vulgar, como uma abertura numa parede que permite a circulação do ar e 

luz, e que serve para separar o interior do exterior. Neste texto a janela ganha uma nova 

vida adquirindo uma dupla significação, passa a ser vista também como uma moldura.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 Ao longo da história, a janela representa tanto arquitetonicamente como 

simbolicamente uma moldura para a imagem pictórica. A figura da janela é vista como 

Figura 3 – Caspar-David Friedrich, Woman at a window, 1822 
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uma chave para o conhecimento, para a representação da pintura, e mais tarde da 

fotografia, do cinema até ao ecrã do computador (FRIEDBERG 2006, 5). 

 A metáfora renascentista de Alberti traduz-se analogicamente como uma moldura 

para uma pintura em perspectiva. É através desta metáfora visual que recorre à forma da 

janela como um substituto da moldura rectangular de uma pintura. Existem diversas 

características que tornam as imagens vistas através da janela como um exemplo para a 

imagem de uma pintura, têm em comum a sua bidimensionalidade, e ambas representam 

uma abertura para o mundo. Servem as duas também como uma técnica para a 

construção da perspectiva: “o pintor decide o enquadramento da vista” (FRIEDBERG 

2006, 12). A metáfora de Alberti em que uma pintura é considerada como uma janela 

aberta é uma das grandes referências quando se fala da origem prática e tradição da 

perspectiva.  

 

 De volta à noção de paisagem, a sua criação é uma consequência do homem 

moderno – o homem da cidade – que começa a observar a natureza com outra 

sensibilidade devido ao distanciamento e pouco contacto que estes dois elementos têm.  

As árvores são desbastadas para darem vida a um novo bloco de cimento, e este avanço 

cria no homem a consciência de que a natureza é um facto do passado. Como 

consequência deste acontecimento nasce uma relação mística e de não-pertença com a 

natureza. O homem reinventa a paisagem como uma concepção artificial e estética, 

produzindo uma perspectiva nova de liberdade e apropriação do mundo:  

 

 “Recuperar a natureza significa construir uma relação que tem por base a perda, o 

 não pertencimento, e reinventá-lo no plano simbólico e estético” (KERN 2010, 

 123).  

  

 Anne Cauquelin, autora do livro A invenção da paisagem (1989), considera que toda 

a nossa experiência de vida influencia o modo como cada pessoa olha para uma 

paisagem. O sitio onde nascemos, a língua que falamos, as pessoas que temos ao nosso 

redor, e as imagens que observamos do mundo, dita a forma como cada lugar nos afecta 

e exprime como o conceito de paisagem se relaciona com a cultura e não com a natureza. 

Para Cauquelin, e segundo a leitura que da obra dela fazem Claudia Paim e Ulisses 

Ferretti, desde a invenção da perspectiva que passou a existir “um  conjunto de valores 

ordenados em uma visão, ou seja: uma Paisagem” (PAIM e FERRETTI 2010, 236)  
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Quando determinados componentes se conseguem relacionar, tais como, o homem, a 

escolha de um ponto de vista e uma história que transmita o que o homem vê e sente 

estamos na presença de uma paisagem. 

Esta noção implica: “o questionamento do lugar do homem dentro da natureza” 

(MELENDI, 2010, 197-198). É uma ficção e um fragmento da natureza que é lembrado 

e contemplado num misto de emoções entre a saudade e perda. 

Considerando a natureza como sinónimo de puro, aplica-se o raciocínio de que a 

paisagem é considerada impura, porque está contaminada com elementos que não 

pertencem à natureza.  

Embora existam diversas paisagens que representam a natureza, confundir estes dois 

conceitos é apetecível mas indevido; são noções independentes que em determinadas 

situações se complementam. 

 

 O conceito de paisagem começa por ser o prazer dos olhos distraídos até se tornar 

uma revelação de prazeres e emoções. Quando dizemos a alguém para observar uma 

paisagem (uma vista) não queremos que o sujeito olhe especificamente para um rio ou 

para uma montanha, mas sim para um todo. Desde o céu que envolve a montanha ao rio 

que passa por ela. A paisagem tem esta característica de convidar o observador a apreciar 

de igual modo todas as especificidades que permitem uma visão do conjunto total. Para 

existir uma paisagem tem de existir um olho que contemple e um coração que faça 

despertar os sentimentos que surgem perante a sua contemplação. Pode-se considerar 

que a expressão e conceito de paisagem foi inventado de modo a que existisse uma 

palavra que conseguisse explicar esta construção cultural que envolve interpretações e 

emoções:   

  

 “A paisagem não é um lugar físico, mas uma série de ideias, sensações e 

 sentimentos que elaboramos a partir de um lugar” (MADERUELO 1997, 10).1 

 

 Devido às diversas possibilidades de interpretações deste tema, existem várias 

áreas que dedicam o seu estudo, tais como, filósofos, estéticos, historiadores da arte, 

geógrafos, artistas plásticos, fotógrafos, jardineiros, conservadores de museus, arquitetos. 

                                                                           
1 As traduções das citações, salvo indicação contrária, são da minha responsabilidade. No original: "El 

paisaje no es lugar físico, sino uma série de ideas, senciones y sentimentos que elaboramos a partir del 

lugar" (MADERUELO 1997, 10). 
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Não esquecendo os aficionados que caminham pelo campo, e todas as outras pessoas 

que interpretam a paisagem e que bastantes vezes fazem elas próprias parte de uma outra 

paisagem decifrada por outros. 

 Podemos dizer que na pintura de paisagem a ideia é a mesma. Se desenharmos 

uma montanha estamos a representar uma montanha enquanto que se desenharmos todo 

o ambiente que envolve uma montanha estamos a representar uma paisagem. 

W. J.T. Mitchell, em Landscape and Power, pretende demonstrar a ideia de que Paisagem 

um verbo e não um substantivo, questionando a forma de pensar a paisagem, i.e. o que a 

paisagem faz e como funciona como prática cultural: 

  

 “Não como um objeto para ser visto ou um texto para ser lido, mas como um 

 processo pelo qual são formadas identidades sociais e subjetivas” (MITCHELL 

 2002, 1).2 

  

 Como já anteriormente foi dito, o conceito de paisagem é uma invenção artística 

construída historicamente: um conceito artístico específico da pintura e do desenho, 

relacionada com a bidimensionalidade da tela. Ela é feita através de um enquadramento, 

de uma escolha de uma visão do mundo para esta tornar-se num problema artístico. É 

uma representação bidimensional do que escolhemos enquadrar (GODOY 2010, 162). 

 

 Na segunda metade do século XX diversos movimentos emergentes surgiram, 

relacionados com a paisagem,  e a Land Art é um destes exemplos. Os artistas que 

trabalham com a natureza passam a ter outros objectivos que vão mais além do que 

apenas a sua representação. As obras artísticas em vez de serem sobre a natureza passam 

a ser na natureza. Tal e qual como nas culturas primitivas originárias o material e 

superfície de inscrição onde as obras são feitas são (n)a natureza, e, neste sentido, estes 

artistas assumem uma nova forma de primitivismo. Muito ligado a este movimento 

encontramos outros como Minimalismo, Arte conceptual e o Fluxos. 

Pela mesma época Guy Debord introduz o conceito de deriva, também extremamente 

ligado ao movimento internacional situacionista (REY 2010, 272). A deriva apresenta-se 

como um conceito em que se pressupõe a não existência de qualquer planeamento de 

que caminho seguir, mas sim o deixar-se levar pelas provocações e sentimentos que o 

                                                                           
2 No original: “not as an object to be seen or a text to be read, but as a process by which social and 

subjective identities are formed” (MITCHELL 2002, 1). 
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terreno invoca. Este conceito pressupõe o reconhecimento dos efeitos da natureza e vai 

em oposição à noção clássica de viagem ou passeio.  

Esta deslocação não planeada é uma experiência perceptiva que faz com que a atenção 

esteja inteiramente voltada ao desenrolar de cada passo. É a experiência que se desvenda 

à frente dos nossos olhos que consideramos como a prática estética em que resulta o ato 

artístico. Estamos perante uma arte sem produto que é um instrumento de conhecimento 

que dá a conhecer aos que praticam a modificação física no espaço. (REY 2010, 272-

274). 

 Um artista português importante para a Land Art é Alberto Carneiro, sobretudo 

na medida em que consegue reunir no seu trabalho diversos assuntos importantes para o 

tema que desenvolvo, nomeadamente a apropriação (pelos elementos da natureza) e a 

abertura que dá ao espectador. O seu trabalho começa pela escolha e apropriação que faz 

dos elementos da Natureza que são utilizados por ele como materiais para o seu trabalho:  

  

 “Apropriação, nominação e posse. Os três momentos da unidade. Apropriação, 

 reflexo supremo da identificação pelo possuído. Nominação, entrega pelo 

 entendimento da essência da coisa apropriada. Posse, descoberta do ser do artista 

 pelo ser da obra e revelação da obra como ser” (Carneiro, apud  FERNANDES 

 2007, 33 nota 17). 

 

 São estes três conceitos que constituem o processo de trabalho do autor para a 

criação das suas obras, e a forma como ele une perfeitamente Arte e Natureza. 

Nas suas obras o espectador adquire o papel de “ser imaginante”, ele é convocado pelo 

título e pela própria concepção e forma como a obra é apresentada – através dos 

espelhos que refletem a imagem do espectador – ao processo de redescoberta das 

esculturas. Para o espectador a associação da sua experiência de vida com as imagens que 

estão gravadas no seu cérebro permite reinterpretar novas imagens, novas palavras, 

novos significados e novos significantes. Como afirma João Fernandes: “Aquele que 

imagina é também aquele que adiciona imagens às imagens que conhece ou reconhece” 

(FERNANDES 2013, 31).  

A partir da percepção sensorial encontramos diversas interpretações possíveis e 

também diferentes significados, que muitas vezes até podem ser contraditórios. O tempo 

em que cada interpretação foi feita é o grande factor para que numa mesma obra existam 

interpretações que se contradizem. 
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 Joan Fontcuberta em 2004 criou o trabalho Orogènesis, que teve a sua origem 

numa residência de grupo com outros artistas visuais, em que o tema era o impacto das 

novas tecnologias na construção das imagens. A partir de softwares de computador que 

simulam paisagens, como VistaPro ou Terragen – criou paisagens de natureza artificial. 

O seu ponto de partida foram outras imagens, quer fossem pinturas quer fossem 

fotografias . A partir desta tecnologia ele reconstruiu paisagens virtuais. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A fotografia, que era anteriormente considerada como o lápis da natureza (Talbot), 

cede o seu lugar à reconstrução virtual representativa da natureza vista agora como o lápis 

da tecnologia (FONTCUBERTA 2005, 5). Fontcuberta questiona também a mudança da 

paisagem na fotografia e na arte contemporânea. Como anteriormente referido, a 

paisagem sofreu bastantes alterações  com a evolução do tempo e da cultura, e esta crise  

está ligada à perda de noção de espaço natural. A última noção que nos resta de lugar 

incógnito e desconhecido são as imagens do universo, e por isso a minha inclinação para 

este tema de imagens. O planeta terra preenche os seus espaços desabitados cada vez 

mais com áreas comerciais e industriais, e redes de ligações entre os locais. As cidades e 

os seus subúrbios estendem-se a um ritmo incontrolável. Assim como eu, Fontcuberta 

Figura 4 – Joan Fontcuberta, Orogènesi: Atget, 2004 
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questiona: “Dar-se-á o caso que o programa de simulação de paisagens providencie uma 

espécie de consolação para o nosso sentimento de perda?”3 (FONTCUBERTA 2005, 5) 

 Quando reúne estas imagens numa série Fontcuberta pretende dar ao espectador 

lugares entre o real e o virtual,  imagens com armadilhas que permitem afirmar que a 

ficção é possível, e que nós vivemos nela. Demonstram-nos o potencial dos softwares 

dos computadores e como estes são capazes de produzir ilusões e revelar o seu potencial 

imaginativo submerso, e assim usar o seu inconsciente tecnológico (FONTCUBERTA 2005, 

6). A perda do raciocínio, a alucinação e o delírio podem ser induzidos num sítio onde à 

partida tudo é linear e lógico: a computação. 

Fontcuberta faz referência ao filme de Stanley Kubrick 2001: Odisseia no Espaço, que para 

mim faz sentido nomear na medida em que algumas das minhas imagens são desse 

mesmo filme. Identifico-me com Fontcuberta quando o mesmo afirma:  

  

 “(...) o grande Stanley Kubrick conseguiu dar-nos a poderosa sensação de 

 estarmos presentes em lugares ainda inexplorados pelo pé do homem, esperando 

 que a vida e a inteligência surgissem e se espalhassem sobre a Terra” 

 (FONTCUBERTA 2005, 7)4 

 

Falamos numa seleção de imagens que traduzem paisagens sem história e sem memória. 

Fontcuberta intitula-as de Pós-Paisagens. Lugares onde nada aconteceu, que não têm 

cheiro ou som. São espaços mudos, vazios: “Montanhas sem ecos, lagos sem ondulação, 

cascatas silenciosas” (FONTCUBERTA 2005, 7)5 

Para o mesmo Fontcuberta, no pós-modernismo - uma sociedade do espetáculo, 

capitalismo e ficção (Débord) - observamos uma paisagem distante e vaga e a relação que 

precisamos ter é a de uma sublime indiferença que mantenha uma certa distância, para 

esta não se tornar uma potencial inimiga se o seu objectivo passar a ser a reconciliação 

entre homem e natureza (FONTCUBERTA 2005, 7). 

                                                                           
3 No original: “Could it be that landscape simulation programs provide a kind of consolation for our 

grief?” (FONTCUBERTA 2005, 5) 

4 No original: “(...) the great Stanley Kubrick managed to give us a powerful sensation of being presente in 

places still untrodden by human feet, waiting for life and inteligence to appear and spread over the earth” 

(FONTCUBERTA 2005, 7) 

5 No original: “Mountains with no echoes, lakes without a ripple, silent waterfalls” (FONTCUBERTA 

2005, 7)  
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 Em Simulacros e Simulação (1981) Jean Baudrillard apresenta a precessão dos 

simulacros como a antecedência da visão do Hiper-real. A simulação gera um real sem 

origem nem realidade, i.e. a criação de uma realidade que está acima da própria realidade 

(BAUDRILLARD 1981, 8). Tanto Orogènesis de Fontcuberta como o meu projeto 

artístico são simulacros de paisagens. São paisagens sem memória, o que pressupõe 

lugares sem informação constituída ao longo do tempo. 

Ao visualizar uma paisagem sem passado, lembranças ou recordações, estamos diante de 

paisagens simuladas - que simulam uma paisagem - não um espaço falso mas um sítio 

bastante além da realidade. É criada uma paisagem sem referente nem origem: 

  

 “Dissimulação é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. 

 O primeiro refere-se a uma presença, o segundo a uma ausência. Mas é mais 

 complicado, pois simular não é fingir(...). Logo fingir, ou dissimular, deixam 

 intacto o principio da realidade: a diferença continua a ser clara, está apenas 

 disfarçada, enquanto que a simulação põe em causa a diferença do verdadeiro e 

 do falso, do real e do imaginário.” (BAUDRILLARD 1981, 9) 
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 1.1 O conceito “obra aberta” (Umberto Eco) e relação possível com a 

 construção da ideia de paisagem.  

 

 O conceito de obra aberta que Umberto Eco desenvolveu interessa-me bastante 

pela característica e importância que ele atribui ao espectador.  

 É importante começar por definir que independentemente dos factores que 

influenciem uma obra aberta, estes nunca podem ser tão extremos ao ponto de perder a 

sua característica de obra de arte. Deste modo é essencial atribuir e definir os seus limites, 

e estabelecer até onde a sua ambiguidade de resultados pode ir, de forma a permitir 

diversas interpretações mas sem deixar de ter propriedades estruturais definidas (ECO 1971, 

23). Assim uma obra que tenha a característica de ser aberta não pode ser confundida 

com indeterminação de resultados, casualidade ou desordem. 

  

 A minha série de paisagens transmite uma mensagem que embora organizada é 

indefinida, na medida em que apresenta a possibilidade de ser lida consoante a iniciativa 

do intérprete. É uma obra que não está concluída porque para a finalizar é necessário que 

o intérprete a desfrute esteticamente. Cada vez que alguém a desfruta é criada uma nova 

interpretação que é traduzida numa execução que faz com que a obra reviva dentro de uma 

perspectiva original (ECO 1971, 40).  

Quando um autor cria uma obra de arte organiza uma secção de efeitos comunicativos que tem 

como finalidade a re-compreensão por parte do observador. Os estímulos e reações que 

cada intérprete sente são diferenciados consoante a sua sensibilidade e inteligência, que 

são influenciados por diversos fatores, desde a cultura até à particularidade individual do 

gosto. A obra de arte não deixa de ter a sua identidade e o seu autor, ela apenas renasce 

conforme cada um que a conclui. O autor coloca o intérprete como centro ativo de uma rede 

de relações inesgotáveis, uma vez que este re-inventa a obra com o autor a partir de uma 

liberdade consciente (ECO 1971, 41).  

O observador tem como função descobrir os diversos significados que a obra pode ter e 

escolher, consoante o seu estado de espírito, a chave de leitura desejada à sua vontade 

(ECO 1971, 43).  Volto a referir que não existem infinitas possibilidades nem liberdade 

total do desfecho da obra, existem sim - consoante o caminho que o autor dispôs - 

resultados fruitivos que são antecipadamente estabelecidos e condicionados. Eco refere, a 

este propósito, que: 
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“Quando uma obra apresenta diversos pretextos, muitos significados e sobretudo 

muitas faces e muitas maneiras de ser compreendida e amada, então certamente 

ela é interessantíssima, então é uma cristalina expressão de personalidade” (ECO 

1971, 45) 

 

 O campo de possibilidades (ECO 1971, 56) que Eco apresenta abre uma  

 multiplicidade de intervenções pessoais por parte de quem vai usufruir da obra. 

Intervenções que são orientadas para que o intérprete finalize a obra de arte de forma a 

inserir-se livremente num mundo, que contudo, é sempre o desejado pelo autor, 

independentemente de quem a finaliza, a obra é sempre do autor mesmo que a sua 

organização final não possa ser completamente prevista. As possibilidades do desfecho 

estavam nos “dados oferecidos pelo autor” (ECO 1971, 62). 

A obra aberta é a obra a reviver, segundo perspectivas, gostos, execuções pessoais e uma 

percepção total dos estímulos: 

 

 “Todas as interpretações são definitivas, no sentido de que cada uma delas é, para 

 o intérprete, a própria obra, e provisórias no sentido de que cada intérprete sabe 

 da necessidade de aprofundar continuamente a própria interpretação. Enquanto 

 definitivas, as interpretações são paralelas, de modo que uma exclui as outras, 

 sem contudo negá-las...” (Pareysom, apud ECO 1971, 64-65 nota 22) 

 

 Umberto Eco utiliza o termo poética de sugestão quando a obra é intencionalmente 

vista como aberta, i.e. quando está sujeita à reação do intérprete, quando existe um 

convite a fazer a obra com o autor. 

 As minhas paisagens foram criadas e compostas de forma a evocar a sugestão. 

Revelam ao observador diversos lugares que podem dispor de diversas interpretações 

uma vez que não têm referente. Estes espaços sem aparente memória, escolhidos através 

de imagens síntese, não se prendem a nenhum sítio em específico. São imagens que 

conduzem o espectador numa viagem através das suas próprias recordações e estimulam 

uma linha de raciocínio que pode ser diferente de cada vez que a obra é contemplada, se 

este encontrar nela motivos que satisfaçam o seu itinerário mental (ECO 1971, 81).  

A sugestão é estimulada, voluntária e evocada mas sempre nos limites pré-estabelecidos 

pelo autor de uma obra: “pela máquina estética que ele pôs em movimento” (ECO 1971, 

82).  
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  A escolha e forma de como compus as imagens não circunscreve mas sim 

amplifica as emoções e os estímulos que suscitam (ECO 1971, 82). Se voltarmos a 

observar uma obra algum tempo depois descobrimos novas propostas e novos caminhos, 

e isso acontece porque com o passar do tempo a nossa inteligência amadurece, e a 

sensibilidade adapta-se a novas vivências e memórias, a cultura é aprofundada, e todas 

estas razões são suficientes para que a forma primária do objecto artístico nos desperte 

agora novos estímulos. Contudo, o contrário também pode acontecer, tanto pelo 

crescimento intelectual que possa ter ficado debilitado ou porque simplesmente o que 

nos tinha interessado naquele tempo e naquela obra hoje em dia já não  interessa, porque 

simplesmente já não faz parte de nós, já não nos estimula de nenhuma forma. Isto faz de 

nós os maiores protagonistas do gosto e da cultura (ECO 1971, 87). 

 Cada época é definida consoante a estrutura da forma de arte, que por sua vez é o 

reflexo da realidade. A arte tem um poder tão grande que mais do que conhecer o mundo, cria 

complementos do mundo e por essa mesma razão tem força para ter vida própria e ser 

autónoma. A poética da abertura da obra traz uma nova relação entre artista-público, e 

também uma nova forma da sociedade olhar para o produto artístico; cria uma nova 

relação entre contemplação e uso da obra de arte. 

 O fim de uma obra – a obra realizada – considera-se o fim de uma produção mas 

ao mesmo tempo o ponto de partida para uma nova interpretação que volta a dar vida à 

forma inicial. A estrutura de uma obra aberta é vista como uma relação agradável e 

prazerosa com os seus receptores. 

 

 

Figura 5 – Ana Rita Vieira, How to be a Lost Warrior Princess #27, 2014 
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 1.2 A “imagem pensativa” (Jacques Rancière) e o seu lugar na recepção da  

 «paisagem». 

 

 Jacques Rancière, a partir da relação que faz entre arte e recepção, elabora e 

reflete sobre o conceito de pensatividade da imagem.  

O autor começa por questionar de que forma uma imagem pode estar plena de 

pensamentos, uma vez que o adjetivo pensativo é atribuído a seres vivos. O estado de 

pensatividade coloca-se entre duas realidades opostas, entre o ativo e o passivo; esta zona 

indeterminada não é nem a imagem 1 nem a imagem 2, é uma imagem entre estes dois 

tipos de concepções, nomeadamente a primeira como duplo ou cópia de algo real, e na 

segunda uma imagem que obedece à finalidade de uma proposta artística.  

Para uma melhor análise que compreenda esta ambivalência entre pensamento e não-

pensamento Rancière utiliza a Fotografia, uma prática que desde a sua descoberta 

também sempre manteve discursos sobre arte e não-arte. Eugène Atget é uma das 

referências enunciadas no seu texto, e as suas fotografias sobre as ruas parisienses são 

evocadas como um exemplo de enigma que procura o olhar do espectador para a sua 

descodificação. A fotografia surgia como uma reprodução da realidade que resistia à arte 

e ao pensamento, e a imagem pensativa identificava-se com determinados afectos que 

contradiziam a noção do pensamento sobre arte. 

 

 Roland Barthes é um dos autores que Rancière frequentemente refere – e aqui 

referir não significa necessariamente concordar – no decorrer da sua reflexão. 

Nomeadamente pelo que diz respeito à ideia de Barthes de opor a força da pensatividade 

do punctum ao aspecto informativo do studium (RANCIÈRE 2010, 161).  

Ele faz da fotografia um transporte e para esse afecto se produzir eficazmente o 

observador tem que estar desprovido de qualquer saber, para que dessa forma se 

desencadeie a loucura do olhar referida por Barthes. A teoria do punctum quer afirmar a 

singularidade da imagem fotográfica, que realça a qualidade de determinados pormenores 

 

e de elementos que se destacam. Com a ruptura entre o passado da imagem e a imagem 

da morte, os traços característicos da fotografia e os traços pessoais de indeterminação 

são desprovidos do seu valor inicial. A pensatividade da imagem é assim definida como 

um conjunto de inexatidões e situa-nos no limiar de um ponto de passagem,  numa zona 
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onde a incerteza se instala. Rancière caracteriza-a como: “ o efeito da circulação entre o 

assunto, o fotógrafo e nós” (RANCIÈRE 2010, 168). 

A imagem pensativa tem diversos modos de representação ao produzir mais do que uma 

função na imagem. Ela não se reduz ao facto de não conseguirmos imaginar o que estava 

a passar pela cabeça do autor, porque a tensão encontra-se no núcleo da imagem.  

 Determinadas imagens procuram uma relação entre a qualidade estética do 

conteúdo e o trabalho de não individualizar a arte. Rancière faz referência ao filósofo 

Hegel, que partilha da concepção de que o conceito de ideal artístico tem de estar 

desprovido de preocupação no que toca ao exterior: a liberdade interior no seio exterior 

(RANCIÈRE 2010, 174).  

 Em determinadas imagens fotográficas revela-se a modificação do estatuto das 

relações entre pensamento, arte, ação e imagem (RANCIÈRE 2010, 175), porque o 

estatuto de complemento expressivo era atribuído através da coerência representativa. 

 Para Rancière, existe uma relação entre o sentido literal e o sentido figurado, que 

exemplifica com a águia e a majestade, ou o leão e a coragem. Esta correspondência 

produz possibilidades infinitas de construção de narrativas: 

  

 “Ora, os nossos exemplos permitem conceber um terceiro modo de pensar a 

 rotura estética: um modo que não é a supressão da imagem na presença directa, 

 mas a sua emancipação em relação à lógica unificadora da acção; que não é rotura 

 da relação do inteligível com o sensível, mas sim um novo estatuto da figura” 

 (RANCIÈRE 2010, 177) 

 

 A pensatividade da imagem não é nem a aura (Walter Benjamin) nem o punctum 

(Roland Barthes), mas também não se pode considerar como a falta que se faz sentir do 

pensamento do autor. (RANCIÈRE 2010, 177). E ́ mais uma vez o estado entre estes dois 

tipos de expressão. Interrompe a lógica narrativa em função de uma lógica expressiva 

indeterminada, e vem suspender a lógica da ação, na medida em que a ação nunca chega 

ao fim e está liberta de conclusões. A própria visualidade das imagens vem suspender a 

ação e não a serve como suplemento. 

 

Existem pormenores e pequenos detalhes que desencadeiam a narrativa, o que as 

imagens sugerem são elementos de outra narrativa a que Rancière chama de micro-

acontecimentos sensíveis: 
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 “O romance constrói-se então como relação sem relação entre duas cadeias de 

 acontecimentos: a cadeia da narrativa orientada do início ao fim, com um enredo 

 e um desenlace, e a cadeia dos micro-acontecimentos que não obedece a essa 

 lógica orientada, mas que se dispersa de uma maneira aleatória, sem começo nem 

 fim, sem relação entre causa e efeito” (RANCIÈRE 2010, 180). 

 

 As imagens pensativas têm de assumir dois modos de representar, têm de dar a 

ver. O que de fascinante existe é o papel que o espectador assume, ele pode optar por 

diversos caminhos e tornar-se o ponto de equilíbrio entre a encenação da história das 

imagens e a transformação informacional que elas transferem. 

Rancière nomeia um exemplo que considero como um dos mais assertivos: 

Histoire(s) du cinema realizado em 1988 por Jean-Luc Godard. Ele constrói um filme com 

imagens de diversos filmes, e as imagens funcionam e vivem entre elas. A pensatividade 

desenrola-se através do que cada imagem singularmente pode sugerir e o poder que essa 

mesma imagem tem de desencadear uma outra história. Desta forma, cada imagem é 

dotada de um duplo poder, de um duplo regime representativo, e cada elemento visual é 

articulado segundo duas lógicas: por um lado o encadeamento narrativo e por outro a 

transformação infinita que as imagens podem ter.  

Rancière parte da ideia que o realizador leva o seu filme a um terceiro nível, e 

explica que num primeiro nível radicaliza a forma da figuralidade, num segundo nível a 

figuralidade torna-se o entrelaçar de diversas artes e como elas trocam poderes entre si, e 

num o terceiro nível – que aqui é o que mais nos interessa reter – é como Godard leva o 

cinema não a uma história com todos os pressupostos de princípio meio e fim, mas sim a 

um encadeamento metafórico do que as imagens podem significar.  

Assim o terceiro sentido centra-se em como a figuralidade serve para uma arte construir o 

imaginário de outra, deste modo Godard transformou através da montagem um cinema 

que nunca existiu (RANCIÈRE 2010, 188). 

 

 Devido à evolução das tecnologias e suportes multimédia (desenvolvido na 

segunda parte do segundo capitulo) existe uma incrível forma de continuar com o 

caminho que a imagem pensativa pode ter. É a partir deste progresso que consigo com 

maior facilidade a seleção das minhas paisagens. Tendo em conta que, como foi 

desenvolvido no primeiro capítulo, parto da constatação de que a paisagem não é um 



   19 

espaço material  mas sim uma construção emocional que um lugar nos desperta,  ao criar 

esta narrativa de paisagens estou a potenciar a forma de pensar a imagem da paisagem 

como fonte de criação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 São imagens que podem ser observadas como o fim da paisagem – uma vez que 

não têm referente – ou como o seu início. Tendo em conta que uma das suas funções é 

originar sensações, nestes espaços sem origem, o espectador pode imaginar e estimular 

todas as  possibilidades sensíveis que estão submersas. 

Da mesma forma que Godard - através da seleção de determinadas imagens 

embora no seu caso em movimento -, o objectivo não é contar uma história com 

princípio, meio e fim, mas através da edição e montagem conduzir a uma história 

metafórica do significado das próprias imagens. 

 A ‘imagem pensativa’ abre para a possibilidade da ‘paisagem simulada’, na medida 

em que a primeira estimula a multiplicidade de transformações da imagem e a segunda 

gera um espaço hiper-real; elas encontram-se num universo além da realidade onde a 

imagem pode adquirir todos os sentidos que o espectador pretender estabelecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ana Rita Vieira, How to be a Lost Warrior Princess #22, 2014 
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2. Pós-fotografia e Apropriação: A nova imagem 

 

 A discussão teórica em torno da fotografia divide-se em duas vertentes. Num 

primeiro sentido consiste na relação entre imagem e realidade, a numa segunda 

orientação focaliza-se nas diversas leituras que uma imagem pode ter em vez da captação 

fotográfica. 

 Segundo W. J. T. Mitchell, na história da arte o avanço da tecnologia 

acompanhou o avanço de novas formas de exploração de métodos e práticas artísticas. A 

emergência da imagem digital constitui um marco histórico tão grande como a própria 

descoberta da Fotografia. As novas circunstâncias com que a fotografia se deparou 

formaram o seu renascimento. (WELLS 2000, 312). 

 

 Certos softwares podem ser contemplados como uma ferramenta heurística para 

a compreensão da representação fotográfica, uma vez que, devido às suas 

funcionalidades, concedem a possibilidade de manipular e alterar a imagem, fazendo 

parte da própria atividade fotográfica.  

Deste modo, a tecnologia da imagem digital vem demonstrar na prática o que tem sido 

discutido em teoria: as imagens fotográficas são modelos especiais de construção.  

 A tecnologia digital produziu um novo dinamismo e uma nova configuração de 

aplicar e desenvolver a tradicional imagem fotográfica (fixa e estática). Este processo 

digital permite estabelecer novas ideias e uma nova forma de lidar com a antiga e 

desgastada missão fotográfica. A necessidade da imagem digital é observada como uma 

forma de expor a apropriação da construção visual da fotografia, e desta forma 

desconstruir a ideia da objectividade fotográfica: 

 

 “Eles nunca chegam a um significado final, fixo e definitivo; isto é, qualquer tipo 

 de desfecho. Mitchell sugere que devemos compreender a imagem digital deste 

 modo. Ele propõe que, no reino das imagens visuais, a tecnologia digital está a 

 desconstruir as imagens singulares, e fixas da fotografia (a sua objetividade e 

 conclusão). Neste processo, somos libertados das garras duma tradição 

 fotográfica velha e gasta, e da sua desatualizada missão“ (WELLS 2000, 341).6 

                                                                           
6 No original: “They never reach a final destination of fixed, settled meaning; that is, any kind of “closure”. 

Mitchell suggests that we should understand digital imaging in this way. He proproses that, in the realm of 

visual images, digital technology is deconstructing the singular, fixed images of photography (their 
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 A cultura da imagem assistiu a uma revolução digital, e de uma forma progressiva 

e lógica, o computador substituiu a câmara fotográfica. Para Liz Wells, a revolução da 

imagem significa a expansão máxima da tecnologia visual ao construir novos caminhos e 

uma nova visão (WELLS 2000, 342). 

 De uma forma geral a Pós-Fotografia – aqui visto como a Nova Imagem ou 

então a Nova Fotografia – substitui o estereótipo tradicional da fotografia analógica, que 

era baseado na representação da aparência, i.e. as fotografias eram captadas para exibir o 

seu exterior, para uma forma de conhecimento conceptual, baseado em teorias e 

algoritmos. Numa época em que as ideias formadas acerca da ciência, a verdade e a 

realidade se tornaram cada vez mais questões problemáticas e complexas, a nova 

fotografia cria a possibilidade de chegar ao verdadeiro real (WELLS 2000, 343). 

 

 A história da apropriação foi desenvolvida à medida que a sua exploração foi 

formada desde a arte moderna e o pós arte moderna. Ela é constantemente associada ao 

debate de longa data entre imitação e originalidade, que perdura desde a academia 

cultural grega até ao final do século XIX. Os termos deste debate são historicamente 

específicos e complexos, e cada época reinventa uma nova forma de discutir o conceito 

originalidade-imitação. O Modernismo consegue triunfar com a ideia da originalidade 

composicional. Por sua vez, o Pós-modernismo vem reformular a questão com a ideia de 

uma cultura de cópia que origina uma mudança no núcleo na definição. 

 No século XIX a fotografia, a produção em massa e o negócio cultural sofreram 

um grande avanço tecnológico, por esse motivo passou a existir uma fixação com o 

discurso da réplica. Os momentos inaugurais do modernismo foram alinhados contra 

noções pré-modernistas, nomeadamente, a originalidade romântica e a transcendência 

religiosa. As convenções académicas do domínio da cópia, do discurso do original, e da  

imitação antecipam as estratégias, e até mesmo os conteúdos, do que seria mais tarde 

chamado de Apropriação. 

Assim sendo, podemos interpretar o Realismo como uma forma de apropriação, 

neste caso apropriação da vida quotidiana, e um retrato fiel dos problemas e costumes do 

povo. Nesta época rejeitavam-se todo o tipo de artificialidade referente ao 

Neoclassicismo e ao Romantismo, que era inspirado pela subjetividade e emoção. 

(WELCHMAN 2003, 4)  

                                                                                                                                                                                                                 
objectivity and closure). In this process, we are released from the grips of a worn-out and ailing 

photographic tradition and its outmoded mission” (WELLS 2000, 341). 
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 A oposição entre originalidade e cópia raramente está presente como uma 

incompatibilidade de ideias absoluta, existem variações entre os extremos. Por um lado a 

origem pura ou a invenção subjetiva absoluta, por outro lado a tradição absoluta e a 

réplica perfeita (WELCHMAN 2003, 7). A interação das duas extremidades cria o 

desenvolvimento que assinala o progresso do Surrealismo visual. Este movimento 

caracteriza-se pela libertação do inconsciente, nomeadamente a apropriação sem qualquer 

tipo de restrições da atividade psíquica involuntária. Toda esta energia era captada da 

mente humana e interpretada sem qualquer tipo de interferência ou contaminação nos 

materiais visuais e textuais. Um trabalho com base nas experiências oníricas, hipnóticas e 

alucinatórias onde o significado de acaso e automatismo se torna a nova forma de 

apropriação.  

Embora a teoria automatista possa ser ligada à apropriação, pelo que tem sido dito, é 

importante referir que o surrealismo também elaborou uma teoria contra a apropriação, 

em que as proposições centrais se assemelham às teorias de longa data sobre 

originalidade e inovação. Existia o desejo de tornar o significado da imagem ou da 

palavra (consciência/inconsciência, as matérias e o contexto) em pensamento, assim a 

imagem-pensamento é construída pelos surrealistas como um substituto dos elementos 

pictóricos e subjetivos (WELCHMAN 2003, 8).  

A relação surrealista entre automatismo e apropriação torna-se um elemento necessário 

na articulação entre modernismo e avant-garde.  

 No final de 1970 até 1980 surgem práticas apropriacionistas que são reconhecidas 

internacionalmente, e associadas a uma segunda visão da apropriação, tendo em conta 

que a primeira é relacionada com os trabalhos dos Neodadaístas e artistas da Pop Art 

(período de 1950 a 1960). Para os críticos, período assinalado como o inicio do Pós-

modernismo.  

A apropriação numa época pós-modernista é associada também à revalidação da 

fotografia e relaciona-se com a chegada e divulgação em Nova Iorque das teorias de 

reprodução e repetição que estão ligadas aos discursos e debates da crítica institucional.  

 Douglas Crimp afirma que o Pós-modernismo vem romper com o modernismo, 

no sentido em que o primeiro se mostra uma dispersão das artes, e faz uma grande 

distinção entre pluralidade e pluralismo. Pluralidade é associado ao sistema de cópias no 

sentido da multiplicidade e da possibilidade de realização em grande quantidade. 

Pluralismo como fantasia da arte livre, livre de discursos e instituições e de toda a história 
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da arte, e, por outro lado, pluralismo de originais que se articula com a noção de individual 

e independente (CRIMP 1980, 91). 

 No trabalho de Jack Goldstein e Richard Longo, Crimp refere que a noção de 

presença é efetuada através da ausência e da insuperável distância com o original. 

Esta qualidade de presença que o autor defende no seu ensaio é vista como uma 

oposição a Walter Benjamin que defendeu, quando introduziu na linguagem da crítica a 

noção de aura, a diferença entre original e reprodução e a noção de autenticidade. Por 

outro lado, para o museu, a principal característica é a presença do autor na obra de arte 

rejeitando as noções de falso, copiado ou reproduzido.  

A necessidade de alguns ainda quererem manter a aura nas obras de arte revela uma 

fixação no passado, contrapondo Crimp que é necessário encarar de frente que estamos 

numa época em que a reprodução mecânica está ao alcance de todos, e no campo da 

fotografia isso é ainda mais visível porque ela é o protótipo da reprodução técnica; a 

necessidade de querer manter o original e o único fez sentido numa outra época. 

(CRIMP 1980, 92-94) 

Desta forma, a atividade fotográfica no pós-modernismo encara, para Crimp, a fotografia 

como arte, mas quer ir mais além ao revolucionar e superar-se a si mesma, operando com 

a noção de aura, não duma forma a recuperá-la mas sim de forma a substituí-la, 

mostrando que a aura é uma característica da cópia e não do original. Como refere o 

autor: 

  “A atividade fotográfica do pós-modernismo opera, como esperado, em 

cumplicidade com estes modos de "fotografia-como-arte", mas apenas o faz 

para que os subverta e exceda. E fá-lo tão especificamente em relação à aura, 

não para recuperá-la, mas para a separar, para mostrar que agora, ela é também 

apenas um aspeto da cópia, e não o original.”7 

 

 A exposição Pictures realizada em 1977  teve a curadoria de Crimp em Artists 

Space, foi um dos grandes marcos institucionais da apropriação, com os artistas que 

surgiram associados à fundação de Metro Pictures Gallery.  

                                                                           
7 No original: “The photographic activity of postmodernism operates, as we might expect, in complicity 

with these modes of photography-as-art, but it does so only in order to subvert and exceed them. And it 

does so precisely in relation to the aura, not, however, to recuperate it, but to displace it, to show that it too 

is now only an aspect f the copy, not the original.” 
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Nesta altura apareceu também o Jornal October de Rosalind Krauss, Jeremy Gilbert-

Rolfe e Annette Michelson. As suas principais críticas associadas ao apropriacionismo 

tornam-se a primeira grande forma de expressão (WELCHMAN 2003, 10). 

O trabalho de Sherrie Levine, Barbara Kruger e Richard Prince é sustentado por ensaios 

de Craig Owens e Hal Foster, nomeadamente Art in America (meados dos anos 1980 e 

escrito pelos dois) e The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture (escrito por Hal Foster 

em 1983) que levantou questões sobre repetição, originalidade, identidade, representação, 

direitos autorais, cultura comercial e popular. Esta influência contribuiu para a garantia 

da narrativa dominante do pós-modernismo no mundo da arte de Nova York. 

(WELCHMAN 2003, 10). 
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2.1 De Duchamp a Sherrie Levine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 A história da modernidade visual é formada e está implícita na cultura dos ready-

made e Sherrie Levine – uma das artistas mais associadas ao pós-modernismo – usa a 

estratégia de Marcel Duchamp, embora a sua estratégia seja reformulada. Se por um lado 

Duchamp importa objetos vulgares do dia-a-dia para o mundo da arte, por sua vez 

Levine faz do mundo da arte a sua própria fonte de “ready-mades”. Desde 1980 que 

Sherrie Levine estabelece relações com os “artistas-heróis” modernistas do século XX, 

revelando como refere Ann Temkin: “nos momentos iniciais do modernismo, a sua 

autoconsciência enquanto uma artista que trabalha, inevitavelmente, numa condição 

tardia” (TEMKIN 1993, 10).8 

 A sua primeira adaptação de uma escultura específica foi a recriação da “La 

Fontaine” de Duchamp, intitulado por ela de Fountain (After Marcel Duchamp:1). Este 

objecto, que outrora era um urinol, posteriormente virado ao contrário e assumiu um 

novo papel num contexto diferente passando a ser conhecido como uma fonte. A opção 

de Levine por este ready-made foi bastante perspicaz e definida porque o objeto escolhido 

já era reconhecido como tal. 

O urinol de Duchamp foi apresentado em 1917 e permanece documentado hoje em dia 

através de uma fotografia de Alfred Stieglitz, sendo que várias versões foram produzidas 

                                                                           
8 No original “Her interest in the early moments of that modernismo reveals her self-consciousness as an 

artista working in an inevitable condition of belatedness” (TEMKIN 1993, 10). 

Figura 8 (dir.) – Sherrie Levine, Fountain (after Marcel Duchamp: A.P.), 1991 
Figura 7 (esq.) – Marcel Duchamp, Fountain, 1917 
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de outros urinóis transformados em fontes, a primeira reprodução foi feita em 1938 e 

consistia numa miniatura em porcelana que iria ser incluída em La boîte à Valise, um 

estojo de couro que continha reproduções em miniatura de todas as obras de Duchamp. 

Em 1950, 1963 e 1964 foram feitas mais reproduções que desta vez apresentavam a 

escala inicial do objecto, cuja finalidade era serem exibidas ou vendidas. Por sua vez estas 

versões só destacavam mais a noção de aura estética que os ready-made já se haviam 

habituado (TEMKIN 1993, 13-14). 

 Deste modo, a “fonte” de Levine ao seguir as tradições modernistas,  vem 

estender todas as questões que assombravam o trabalho de Duchamp, na medida em que 

rompe com a confiança dos observadores quanto ao que é a pintura, escultura e 

fotografia (TEMKIN 1993, 15). 

 

 “Desde Duchamp que sabemos que a apropriação conceptual de um objecto o 

 poderá transformar na sua apresentação como obra de arte” (FERNANDES 

 2013, 25). 

 

Outra obra de Levine consistiu numa exposição de seis imagens de um jovem nu. Ela re-

fotografou uma famosa série de Edward Weston em que ele fotografou o filho Neil. 

Quando confrontaram Levine com o facto de que o seu trabalho apenas faz com que se 

queira ver o original, ela contra-argumenta que de facto só se quer ver o original, e o 

original desperta vontade de ver o jovem nu, e quando este ciclo termina a arte acaba. O 

desejo da representação apenas existe até ser cumprido, na medida em que o original é 

sempre adiado, e é considerado como algo bastante distante. É apenas com a ausência do 

original que a representação ganha sentido, porque sempre esteve no mundo como 

forma de representação (CRIMP 1980, 98). Ao contrário de outros artistas Sherrie Levine 

não faz qualquer tipo de manipulação, justaposição, composição, ou ficcionalização: 

 

 “Se as fotografias de Levine têm lugar no espectro de "Fotografia como arte", 

seria no lado oposto da straight photography, não só porque as fotografias que ela 

se apropria operam dentro desse registo, mas porque ela não as manipula de 

maneira alguma. Ela apenas, e literalmente, tira fotografias” (CRIMP 1980, 99).9 

                                                                           
9 No original: “If Levine’s photographs ocupy a place on that spectrum of photography-as-art, it would be 

at the farthest reaches of straight photography, not only because the photographs she appropriates operate 
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Levine desperta o desejo que põe em movimento: o que nos distancia das fotografias é 

igualmente o que conserva o nosso desejo por elas. Ela é atraída por fotos que têm força 

de mito cultural e através de uma estratégia simples revela o seu estatuto e reflexo 

psicológico (CRIMP 1979, 85). 

 É necessário fazer a distinção entre cópias que são reproduções mecânicas com a 

finalidade de ser apenas cópia, i.e. o propósito da existência da primeira é o mesmo que o 

das seguintes versões, e diferenciar uma cópia, que embora tenha a mesma aparência 

exterior que o referente, expõe-nos um interior diferente, e isso só é possível quando se 

altera o contexto em que uma imagem é apresentada.  

Fazer a reprodução de imagens para livros, com a finalidade de serem meramente 

informativas não as torna objetos de arte. A primeira fase para um objecto se tornar obra 

de arte depende da intenção do autor, i.e. se este quer que o objecto seja visto e ganhe o 

estatuto de obra de arte. 

Em meados de 1980 Levine expõe duas séries de pintura em que não copia, 

literalmente, nenhum quadro em específico. Em vez disso ela faz dois retratos de 

pinturas abstracionistas de forma a impor a ironia deste gesto. Estas obras referem-se 

claramente às inúmeras pinturas e tradições modernistas que a teórica Rosalind Krauss 

assume como declarações de originalidade (TEMKIN 1993, 17). 

 As pinturas geométricas que Levine fez só tornam mais clara a sua necessidade de 

abordar e refletir acerca da simbiose entre originalidade e repetição, em vez de negar o 

primeiro ou aprovar o segundo. Estas pinturas são vistas, para os apreciadores do 

modernismo como sedutoras e inquietantes devido aos materiais, superfícies, cores, 

tonalidades, tamanhos e alusões às quais se assemelham. Recusam-se a colaborar com o 

olhar do observador na medida em que não caminham lado a lado com a noção de ilusão 

de originalidade e singularidade. Desta forma rejeitam entrar no sistema sagrado 

modernista, conquistando o lugar de imagens de imagens, não de alguma em específico 

mas sim de um todo. 

 Mais uma vez o trabalho de Levine situa-se entre o ser e o não ser. Estas pinturas 

são e não são pinturas, as suas esculturas são e não são esculturas, e as suas fotografias 

são e não são fotografias, este estado “entre” e esta indefinição do seu trabalho coloca os 

espectadores numa posição em que se questionam sobre para onde estão a olhar. 

                                                                                                                                                                                                                 
within that mode but because she does not manipulate her photographs in any way; she merely, and 

literally, takes photographs” (CRIMP 1980, 99). 
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 A arte é acompanhada pelo mito de que o autor é o que cria os originais. A 

fixação com o original é exposta pelo crítico Harold Bloom como a ansiedade de 

influência (TEMKIN 1993, 20): 

 

 “O Homem nunca pode esperar começar algo a partir do zero; ele deve começar 

 a partir do ready-made, como a sua própria mãe e pai” (Bloom, apud TEMKIN 

 1993, 13, nota 21).10 

 

O referente artístico pode ser comparado com a filiação biológica. A fascinação 

de Levine com a ansiedade de influência pode ser observada desde o início da sua 

carreira. Ao usar uma estratégia que permite identificação ao mesmo tempo que 

diferenciação consegue um trabalho sólido e rico ao jogar com estas duas relações tão 

distintas. 

Esta geração de imagens de que Levine faz parte trabalha a fotografia demonstrando 

como as afirmações sobre a originalidade da fotografia não passam de uma ficção. A 

fotografia é uma representação. As suas imagens são sempre uma apropriação, furtos ou 

roubos de outras imagens. Numa fotografia o original nunca pode ser localizado porque 

está sempre omitido, e mesmo que um trabalho seja o original tem sempre de ser visto 

como uma cópia (CRIMP 1980, 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
10 No original: “Man can never expect to start from scratch; he must start from ready-made things like 

even his own mother and father”. (Bloom, apud TEMKIN 1993, 13, nota 21). 
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2.2 Lev Manovich: Quando o antigo se torna novo. 

 

 Lev Manovich desenvolveu uma teoria sobre a linguagem dos novos media 

(Manovich, 2001) onde compara esses mesmos meios de comunicação com a história da 

cultura visual dos últimos séculos. Partindo de associações entre o período da imagem 

analógica e a época digital, ele demonstra-nos como os objetos criados a partir dos novos 

media nos conseguem alterar a noção de realidade. 

 O autor desenvolve os seus conceitos a partir de teorias do cinema, da literatura e 

da história de arte que são mencionadas ao longo do texto. 

 O prólogo deste livro é dedicado ao filme de Dziga Vertov, The Man with a movie 

camera, no qual o autor considera estar entre o flâneur de Boudelaire e um utilizador do 

computador (MANOVICH 2001, 14). Ele tenta por diversos caminhos ir além dos 

limites da visão humana, devido às estratégias de filmagem que utilizou com a colocação 

de câmaras nos telhados e em carros em movimento. A estratégia de montagem era outra 

característica que o definia onde se pode referir a variação que faz de uma imagem para a 

outra e como acelera ou diminui a velocidade da filmagem. Manovich refere esta 

estratégia de colagem como comparação ao cut-and-paste dos nossos dias.  

Para terminar a referência a Vertov enuncio uma última estratégia que este utilizou 

bastante no seu tempo: o loop, que pela característica que o define é considerado como a 

origem do cinema. Assim este objecto avant-garde é considerado como uma base de 

dados da vida nas cidades nos anos 1920 mas é principalmente apreciado como uma base 

de dados de técnicas de filme.  

 Relativamente ao mundo contemporâneo, Manovich fala do aparecimento do 

computador, e começa por questionar o que são os novos media como forma de tentar 

desenvolver os efeitos da computorização na cultura.  

 A loucura dos media começa quando Louis Daguerre inventa o novo processo de 

reprodução, o daguerreótipo em 1839; a descrição formal do processo começa por ser 

apresentada por todos os cantos do mundo, e no início começa por ser mais utilizado em 

temas como a paisagem e arquitetura, embora cerca de dois anos mais tarde – com as 

melhorias que foram feitas ao processo – todas as camadas da sociedade passem a querer 

ter um retrato seu na parede da sala através desta nova máquina. 

O desenvolvimento dos computadores e dos novos meios começaram na mesma altura, 

i.e. para o funcionamento das sociedades modernas é necessário o avanço tecnológico 

dos computadores. A fotografia, o filme, o offset, o rádio e a televisão tornam primeiro 
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possível o que o computador possibilita mais tarde. Os meios de comunicação e a 

informática (computação) tornam assim a sociedade moderna de massas possível uma 

vez que se complementam e se desenvolvem em conjunto através de tecnologias 

complementares (MANOVICH 2001, 23). Os novos produtos média podem ser criados, 

desde o seu início, através do computador, ou podem ser o resultado da conversão de 

fontes analógicas para o digital (MANOVICH 2001, 27). 

 Os novos média são convertidos para uma representação digital, contudo os 

novos podem ser reproduzidos digitalmente vezes sem conta se os códigos digitais forem 

reproduzidos, por sua vez os meios mais antigos não têm essas características, se 

reproduzidos sucessivamente perdem a sua qualidade original (MANOVICH 2001, 49). 

Na cultura digital um documento de computador pode ser reproduzido vezes e vezes 

sem conta sem perder qualquer tipo de qualidade e sem que se possa falar de um 

“original” (o primeiro da cópia) da última reprodução. 

 Manovich dedica uma parte do seu livro à relação do Pós-modernismo com o 

Photoshop, e acaba por tocar num ponto que para mim é fundamental: a questão da 

autoria, onde menciona a expressão autor por seleção que se entende como o autor que 

seleciona diversos objetos, textos, etc. que não são dele (embora também possam ter sido 

criados por ele) e cria a sua sequência com os elementos anteriormente selecionados e o 

trabalho ganha vida e energia através desse conjunto que foi criado: 

 

“A exibição da lanterna mágica era, de facto, realizada por um artista que 

conseguia compor uma apresentação com slides provenientes de distribuidores. 

Isto é um exemplo perfeito da autoria como seleção: um autor reúne elementos 

que não foi ele próprio que criou. A energia criativa do autor assenta na seleção e 

sequenciação de elementos e não tanto no seu desenho original” (MANOVICH 

2001, 130). 

 

 A facilidade com que hoje em dia podemos juntar diversos objetos media é maior 

devido às tecnologias de que dispomos mas esta prática já existe desde as épocas 

passadas. Antigamente eram usados materiais tais como tesoura e cola, que hoje em dia 

foram substituídas – como anteriormente já mencionado - pelas teclas cortar e colar.  

 Os novos materiais possibilitam facilmente diversas combinações. Estamos na 

época dos novos media e temos de nos adaptar à época em que vivemos. O cinema foi 

inventado e desenvolvido há muito tempo atrás; hoje em dia não temos um ou dois 
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filmes, temos milhares de filmes e consequentemente temos filmagens de tudo. Assim 

valorizamos os arquivos e estimamos o que já existe; não faz sentido filmar uma cena que 

já existe tal e qual como a desejamos. O mesmo se aplica às imagens estáticas. Esta é a 

nova prática de juntar diversos objetos media, através da seleção, combinação e edição e 

desenvolveu-se desta forma um novo conceito de autor/autoria. 

Todos estes termos começam a surgir no Pós-modernismo, numa sociedade que conhece 

o computador e mais tarde os softwares: 

 

 “Ao invés de criar mais captações media da realidade, a cultura está agora 

 ocupada a refazer, recombinar e analisar material média já acumulado.” 

 (MANOVICH 2001, 131).11 

 

 A nova sociedade moderna tem como base das suas novas produções reciclar, 

retrabalhar, refazer, prática que começa por ter o seu início com o ready-made já analisado 

de Duchamp. Vivemos na sociedade dos “re-” onde todos os elementos são livres e 

todas as combinações são possíveis e isto só é possível devido aos softwares que hoje em 

dia temos ao nosso dispor, e que na realidade fez com que o pós-modernismo fosse 

possível. Selecionar elementos ready-made para criar um novo objecto torna-se um dos 

aspectos da lógica de seleção (MANOVICH 2001, 131-132). Assim é conclusivo que um 

objecto media possa ter diversas versões devido à variedade que é possível obter a partir 

do mesmo principio: a peça pode ter diversas incarnações /diversas vidas. Para explicar 

melhor a lógica de seleção, Manovich dá o exemplo do DJ – autor por seleção – uma vez 

que este é o exemplo perfeito que podemos encontrar na vida quotidiana. Ele seleciona e 

combina elementos pré-existentes: “A prática da música electrónica ao vivo demonstra 

que a verdadeira arte está na mistura” (MANOVICH 2001, 135).12 

 No decorrer da produção de um objecto de arte podem ter sido criados 

elementos específicos para essa mesma obra, como também podem ter sido selecionados 

especificamente certos elementos através ou de bases de dados ou recolhidos a partir de 

arquivos. Uma vez que os materiais foram todos escolhidos o importante agora é a sua 

composição de forma a que sejam ajustados para que o que distingue estes elementos uns 

dos outros seja invisível. O facto de terem sido feitos por outras pessoas em épocas 

                                                                           
11 No original: “Rather than assembling more media recordings of reality, culture is now busy reworking, 

recombining, and analyzing already accumulated media material” 
12 No original: “The practice of live electronic music demonstrates that true art lies in the “mix” 
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diferentes com pontos de partida distintos passa a ser imperceptível uma vez que o novo 

autor os escolheu de forma a que cada parte constitua um todo. A composição desses 

diversos elementos faz com que surja a imagem final. Seleção e Composição tornam-se 

interativas entre si e uma das principais figuras da estética pós-moderna. O primeiro 

passo é a seleção dos objetos já existentes e o segundo é a composição desses mesmos 

elementos para que se tornem num novo objecto. Assim estas duas ferramentas tornam-

se a operação fundamental do período pós-moderno, e também da fonte artística, da 

autoria. (MANOVICH 2001, 141-142). 
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3. A Paisagem Simulada / Sem Memória / Inventada  

 

 Este trabalho é constituído por vinte e oito imagens pensadas em série, 

selecionadas e articuladas que resultaram na construção de um livro de autor. Pela 

designação «imagens pensadas» deve entender-se que são imagens que selecionei, e não 

se tratando pois de imagens originalmente produzidas por mim, mas sim, reflectidas, 

«pensadas» a posteriori, num contexto de pós-produção. 

 As imagens foram escolhidas de diversas fontes, sobretudo a partir de ficções 

científicas do grande mundo do cinema como: 2001, Odisseia no espaço (1968, Stanley 

Kubrick), Blade Runner (1982, Ridley Scott), Dune (1984, David Lynch), Forbidden Planet 

(1956, Fred McLeod Wilcox), Star Wars (1977, George Lucas).  

 Para este projeto criei um arquivo com imagens da superfície dos planetas do 

sistema solar e satélites naturais. Devido ao interesse que tem surgido nesta área, investi 

algum tempo numa pesquisar pela internet onde existe muita documentação, e num dos  

sites, encontrei informação referente ao tema, que era ilustrado com imagens 

tridimensionais, construídas a partir de um software que demonstrava a superfície e 

aspecto dos diversos planetas. Mais de metade da seleção final inclui imagens deste site. 

 Depois da pesquisa e consequente primeira seleção de imagens, que foi bastante 

intuitiva, observei este pequeno arquivo e procurarei analisar a minha própria intuição, ao 

tentar perceber o porquê de ter selecionado aquelas e não outras imagens. Apercebi-me 

que a minha fascinação não tendia para o espaço, mas sim para como essas imagens do 

espaço, fossem elas reais (retiradas do site da NASA) ou criadas artificialmente (através 

de softwares de computador ou cenários de filmes), interpretavam paisagens de lugares 

não identificáveis, sendo por isso misteriosas e fantasiosas.  

 Foi a partir dessa característica que resultou a seleção final de imagens, algumas 

exigiram pós-produção, porque determinados aspectos incomodavam-me, desde 

alterações de enquadramento, cor, ou a eliminação de vestígios de presença humana. 

Estas transformações foram necessárias para que as paisagens se integrassem no 

conjunto total. Para que fossem interpretadas nesta nova vida, neste novo contexto 

 A escolha do título, How to be a Lost Warrior Princess, foi uma frase também 

encontrada na internet que achei que poderia funcionar como título por sugerir, inspirar 

e permitir desencadear diversas histórias. 

Para a pergunta que o título faz, a resposta é esta narrativa de paisagens que o espectador 

tem o poder de interpretar. Se esta princesa encontrar um lugar que não existe, um lugar 
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imaginário, um “não-lugar” ninguém a consegue descobrir, porque estes lugares não 

existem, eles são simulados. Produzem a experiência do impossível com paisagens 

sublimes e banais. 

Esta personagem é ocultada pelas montanhas, pedras, rochas e nevoeiros. É 

impossível de encontrá-la porque esconde-se em espaços de impossível acesso e difícil 

identificação. Nem a princesa nem estes lugares existem, existe sim uma hiper-realidade 

que se situa na mente do espectador. Os lugares são paisagens selecionadas e editadas de 

forma a construir uma narrativa onde o espectador pode libertar os seus prazeres e os 

seus medos: lugares mentais construídos para o espectador-participante.  

 É criada uma realidade virtual com paisagens sem referente, para que desta forma 

o espectador derive e se deixe entrar neste lugar onírico: uma paisagem inventada. Uma 

paisagem que ele próprio pode inventar através de imagens de síntese. Não é uma 

imagem de um local específico mas sim imagens que podem ser um qualquer lugar por 

não serem, ao mesmo tempo, lugar nenhum.  

 As imagens nunca tiveram a intenção de serem reais mas sim simbólicas, para que 

desta forma cada espectador possa encontrar a sua realidade mais próxima. Numa 

espécie de sonho e de descoberta onde o espectador é convidado a encontrar o 

significado que aquele lugar lhe desperta. Por isso revelou-se que a maior escolha incidiu 

para imagens fabricadas ao invés de captadas para evidenciar a artificialidade dos lugares. 

 Artista e espectador – eu e o espectador – trabalhamos em conjunto, através de 

diversos processos escolhidos por mim. Abro um caminho para a construção de 

processos poéticos, novas concepções de territórios e novas sensibilidades: o percurso da 

obra aberta. 

Foi neste sentido que escolhi analisar o conceito de abertura da obra, na medida em que,  

ao criar esta sequência de paisagens subjetivas, pretendo que o intérprete a possa sentir e 

viver consoante a sua sensibilidade perante o mundo. É aberta porque todos sentimos, 

vivemos e imaginamos consoante as nossas emoções, e não serão afinal todas as obras 

abertas? Mesmo quando a intenção do autor é clara e não passa por a obra ter várias 

interpretações isso acaba sempre por acontecer, porque as pessoas são diferentes na 

sensibilidade que têm com o mundo que as rodeia. 

A forma como representei a paisagem é possivelmente a forma mais honesta e justa de a 

representar, uma vez que o próprio conceito de paisagem é uma ficção e, neste sentido,  

a melhor forma de a representar é exatamente essa, de modo a que cada um possa viajar 
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nela sem se prender a algo que a identifique: A paisagem existe no nosso coração e não 

num lugar.  

 

 Quando damos um novo contexto a uma imagem estamos a dar-lhe uma nova 

possibilidade de viver, ao criar uma interpretação que antes nunca iria ser possível. Da 

mesma forma como quando isolamos um detalhe, o seu significado modifica-se parcial 

ou totalmente. Em Ways of seeing (1987) John Berger apresenta o exemplo Vénus e Marte 

(1445-1510) do artista renascentista Botticelli. Berger isola Vénus do seu conjunto e 

transforma uma figura alegórica no retrato de um jovem. À semelhança do que ele faz 

com essa pintura realizei um outro exemplo, desta vez feito por mim, do mesmo artista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A diferença do conjunto e do pormenor é decisiva. Na «obra total» A Primavera 

visualizamos uma série de figuras mitológicas numa espécie de floresta.  No detalhe cria-

se uma espécie de jogo e dança bastante subtil e provocativa, que estimula o imaginário 

do observador. 

 Quando isolamos uma parte de uma obra, quando mudamos o seu título, ou 

quando fazemos alguma alteração em geral a uma imagem, o resultado é uma 

transformação do seu sentido, e a partir desse processo as possibilidades passam a ser 

infinitas.  

Da mesma forma que um artista chega a um local e se inspira, outro pode olhar para uma 

imagem e desejar trabalhar sobre ela, não devendo, por isso, ficar preso à noção de criar 

um original de raiz. Uma obra de arte é tanto do artista que a realizou como dos 

Figura 9 (esq.) – Boticelli, A Primavera, 1477-1482 

   Figura 10 (dir.) – Detalhes de Boticelli, A Primavera, 1477-1482 
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apaixonados por ela. O desejo de fotografar e consequente inspiração pela vontade de 

representar um objecto tem de ser respeitada da mesma forma que a arte de selecionar, 

editar e montar.  

No seu livro Fotografia e o Privilégio de um Olhar Moderno (2003), Sérgio Mah dedica 

um subcapítulo ao Monteur. Esta figura explora e experimenta a linguagem fotográfica, e 

atua sobre os detalhes da imagem. O monteur é um autor por seleção, ele seleciona e ao 

isolar o detalhe dá-lhe um novo contexto.  

 Considero-me também uma monteuse. Este processo inicia-se pela seleção de 

imagens e,  se necessário, segue-se intervenções no reenquadramento, composição e 

intervenção. (MAH 2003, 61) 

Também Alexandre Melo, ao analisar o trabalho de John Baldessari - artista 

explicativo e que utiliza o processo destas 4 operações (seleção de imagens, 

reenquadramento, composição e intervenção) dá-lhes um novo sentido combinando-as 

com as componentes de olhar obtuso (Barthes), efeito plástico,  comunidade intersubjetiva 

e jogada perversa. A seleção de imagens, que é considerada como o ponto de partida para 

a construção das peças, é vista como o olhar obtuso que determina a escolha das 

imagens, não a partir do seu conteúdo informativo ou simbólico mas sim com base no 

seu poder de sugestão.  

O enquadramento e composição que se designam como o conjunto de 

transformações realizadas sobre cada uma das imagens originais e que pode incluir a 

modificação da escala, formato, moldura ou posição da imagem em relação ao 

observador é vista como a lógica plástica, que define a seleção dos diferentes tipos de 

efeitos formais. 

E por fim a intervenção, que corresponde às intervenções autónomas de cada 

autor que são vistas como a jogada perversa, em que cada intérprete é conduzido a 

descobrir o ponto de irredutibilidade de cada obra. Toda a escolha tem carácter aberto. 

Num trabalho artístico podem emergir e inscrever-se marcas livres, organizadas mas não 

controladas, dos desejos, medos ou prazeres do observador. (MELO 1995, 15-19) 

 

 Este é um trabalho inevitavelmente envolvido com uma reflexão sobre as regras e 

convenções da fotografias. São imagens que podem ser consideradas como um simulacro 

da representação da paisagem. Elas representam: “o mundo ultraterreno, o mundo 

metafísico em que os deuses tomam as formas da imaginação de quem os sonha” 

(KERN 2010, 153). 
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Paisagens que podem ser consideradas como pós-condição humana ou como pré-

condição humana, na medida em que apresentam uma realidade além desta, contudo, não 

a conseguimos identificar como anterior ou posterior. 
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3.1 Projeto artístico: How to be a Lost  Warrior Princess  
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Conclusão 

 

 Ao longo do trabalho demonstro como a emergência da imagem digital teve tanta 

importância como a própria descoberta da fotografia. Devido a esta evolução hoje em dia 

é com facilidade que criamos uma nova interpretação e contexto para a imagem. O 

fotógrafo tem uma nova dinâmica de trabalho que agora é mais do que fotografar o 

assunto/objecto pretendido. Editar e montar inserem-me agora num novo processo de 

trabalho, onde a combinação e alteração de imagens ganha diversas possibilidades. 

A fotografia, que se caracteriza pela prática da escrita direta de luz numa superfície 

sensível, proporcionou um vasto arquivo de imagens que estão acessíveis através dos 

novos média. Ela possibilitou e abriu o caminho para a utilização das imagens já 

concretizadas num novo contexto. 

 É através desta forma de olhar para as imagens que esta narrativa de paisagens 

aparece, como um pequeno arquivo imagético deste tema. Estas paisagens virtuais e 

ficcionais adquirem o papel de simulacro pela característica de nuns revelar lugares de 

uma realidade que existe mas que não está ao nosso alcance. 

Por um lado são espaços que parecem inexplorados e desconhecidos, que aguardam a 

criação do homem para a sua exploração e reconhecimento, contudo são imagens 

retiradas da internet e a maioria construída através de um software de computador. O 

sistema global de redes dos computadores e dos seus programas, que seguem uma 

sequência de instruções, foram criados pelo homem, o que é bastante contraditório. 

A noção da pensatividade da imagem foi aqui relacionada com a paisagem simulada, tendo 

em conta que existe uma narrativa metafórica, criada através de edição e montagem, que 

abre a possibilidade para diversas histórias interpretadas pelo espectador. 

 

 Conclui-se que a paisagem é um conceito criado através de emoções que um 

lugar nos suscita, ou seja, quando um conjunto geral de elementos nos despertam 

determinadas emoções num espaço. Posto isto, relacionei este conceito com a simulação 

da representação da paisagem, e criei um percurso na mente do espectador que gera 

sensibilidades para uma nova concepção de território. 
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