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SINOPSE 
 

 
A presente dissertação incide sobre o grotesco na fotografia contemporânea no 
panorama actual, e em particular sobre a obra fotográfica de Susanne Themlitz  
numa vontade de colmatar uma lacuna existente na teorização de conteúdos 
específicos. 
 
As imagens fotográficas da artista plástica portuguesa, que trabalham o informe 
como género específico do grotesco, constituem o objecto de estudo desta 
dissertação. 
 
Sendo o grotesco um tema transversal e intemporal na história da humanidade 
por constituir uma forma transgressora de expressar as obsessões humanas, 
tais como as angústias, os medos e os traumas da sociedade em geral, este 
exprime invariavelmente um sentido de transgressão e subversão da norma.  
 
 
Estabelecendo referência com o léxico fotográfico surrealista, seu automatismo 
psíquico e interioridade de visualização, bem como com a obra fotográfica de 
determinadas figuras emblemáticas e imagens contemporâneas significativas, 
registam-se afinidades com práticas, estratégias e conceitos variados. Verificam-
se aspectos como o informe, a dualidade, a transgressão, a distorção entre 
realidade e ficção e a fusão de territórios. 
 
 
O "corpo informe" é reinventado e reflectido apresentando uma identidade 
bifurcada e difusa de natureza híbrida em permanente transformação. Partindo 
da fragilidade da condição humana e sua situação transitória, a artista recorre a 
novas estratégias na abordagem do real através das recentes ferramentas 
digitais na manipulação dos seus personagens híbridos. As suas criaturas 
grotescas ensaiam noções de territorialidade e paisagem interior conduzindo-
nos aos limites do cruzamento entre humano e animal. O conceito deleuziano 
de "devir animal" vem desumanizar o corpo humano, animalizando-o, 
desbravando territórios desconhecidos. 
 
A natureza humana em desequilíbrio instiga-nos e interroga-nos influenciando 
a maneira como intuímos a nossa própria condição humana face à 
contemporaneidade reflectindo um tempo simultaneamente fenomenológico, 
plástico, mental, metafórico e, sobretudo, não-linear. Há que parar e pensar na 
fotografia como plataforma de projecção e contaminação questionando 
certezas, repensando as grandes questões da história do nosso tempo pelo 
estímulo do imaginário num exercício de reflexão de conteúdos. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: grotesco, fotografia, Themlitz, informe, transgressão. 
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ABSTRACT 
 
 

The present dissertation focuses on the grotesque in contemporary 
photography within the current panorama, and in particular on the 
photographic work of Susanne Themlitz in a desire to fill an existing gap in the 
theorization of specific contents. 
 
The photographic images of this Portuguese artist, who operate on the formless 
as a specific genre of the grotesque, constituting the subject of study of this 
thesis. 
 
Considering the grotesque as a transversal and timeless theme in the history of 
humanity which represents a transgressional form of expressing human 
obsessions, such as anxieties, fears and traumas of society in general, it 
invariably expresses a sense of transgression and subversion to the norm. 
 
Establishing a reference to the surrealist photographic lexicon, its psychic 
automatism and interior displays, as well as the photographic work of certain 
emblematic figures and significant contemporary images, one can register 
affinities with different practices, strategies and concepts. Aspects like the 
formless, the duality, the transgression, the distortion between reality and 
fiction and the merging of territories apply. 
 
The "formless body" is reinvented and reflected presenting a bifurcated and 
diffuse identity of hybrid nature in constant transformation. Based on the 
fragility of the human condition and its transitory situation, the artist uses new 
strategies to approach the real through the latest digital tools in the 
manipulation of her hybrid characters. Her grotesque creatures rehearse 
notions of territoriality and inner landscape enticing us to cut through the 
barriers existing between human and animal. The Deleuzian concept of 
"becoming animal" dehumanizes the human body, animalizes it, mapping 
uncharted territories. 
 
Human nature when out of balance prompts and interrogates us influencing 
the way we intuit our own human condition with respect to the 
contemporaneity reflecting  simultaneously a phenomenological, plastic, 
mental, metaphorical, and above all, a non-linear era. One has to stop and think 
of photography as a platform for projection and contamination questioning 
certainties, rethinking the great issues of the history of our time by stimulating 
the imaginary in an exercise of content reflection. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: grotesque, photography, Themlitz, formless, transgression. 
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Rien ne se perd, rien ne se crée,  

tout se transforme.1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação incide sobre o grotesco na fotografia contemporânea. O 

grotesco foi sempre um tema transversal na história, uma forma transgressora 

de expressar as obsessões humanas tais como as angústias, os medos e os 

traumas de uma sociedade. Este discurso estético funcionou sempre como uma 

linguagem paralela, ora de forma passiva ora activa, como reflexo de uma outra 

face menos embelezada e sombria e, por isso, mais próxima da condição 

humana. Ao longo das épocas, o grotesco manifestou-se na arte e no 

pensamento das mais variadas formas da caricatura, do humor, do imaginário 

e, especialmente, no Renascimento, Romantismo, Dadaismo e Surrealismo, 

exprimindo invariavelmente um sentimento de transgressão e subversão da 

norma. 

 

A interdisciplinaridade do tema com outras áreas do saber, tais como a filosofia, 

a estética, a sociologia, a dramaturgia, a linguística e a literatura reflectem a 

actualidade do tema. Intelectuais e artistas como Hieronymus Bosch [1450-

1516], Francisco Goya [1746-1828], Arnold Böcklin [1827-1901], Alfred Kubin 

[1877-1959], Hannah Höch [1889-1978], Franz Kafka [1883-1924], Charles 

Baudelaire [1821-1867], André Breton [1896-1966], Georges Bataille [1897-

1962], Man Ray [1890-1976], Salvador Dali [1904-1989], Boris Vian [1920-

1959], Diane Arbus [1923- 1971], Ralph Eugene Meatyard [1925-1972] e Cindy 

Sherman [1954] para apenas mencionar alguns nomes que abordaram a ideia 

de uma humanidade difusa, controversa e frágil.  

 

                                                 
1
 Antoine Lavoisier [1743-1794], cientista francês fundador da química moderna e Nobel da 

ciência. In: http://www.evene.fr/citations/auteur.php?ida=363, consultado a 9 de Junho de 
2010, 23:43. 
 
 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=perd
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rien
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=cree
http://www.evene.fr/citations/auteur.php?ida=363
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Rosalind Krauss, fundadora da importante revista de arte contemporânea 

October e organizadora da exposição L’informe: mode d’emploie em 1996 no 

Centro Georges Pompidou, é uma das grandes críticas de arte norte-americanas 

da actualidade que mais teorizaram e reabilitaram a importância do informe da 

fotografia. 

 

A representação do corpo humano e modus vivendi mudam consoante as 

épocas. Espaço e tempo transformam a nossa relação com o corpo, com o 

Mesmo e com o Outro. Na vivência com o Outro, reencontramos diversos 

outros níveis. A atracção ambígua por realidades irreprimíveis de devir incerto e 

desigual, incita a novas reflexões, vivências e visões. O fantástico, surreal e 

fictício estão directamente associados à ideia de viagem, de passagem, através 

de diferentes níveis de percepção. 

 

As fotografias de artista de Susanne Themlitz que trabalham o informe, como 

género específico do grotesco, constituem o objecto de estudo desta 

dissertação. A partir de uma paleta de fotografias a preto e branco e a cores e 

sua respectiva técnica visual utilizada, pretendo analisá-las para reflectir sobre 

os seus conteúdos e fronteiras permitindo uma outra reflexão. A fotografia, «un 

art moyen» (Bourdieu) e meio de representação contemporâneo oferece 

actualmente novas possibilidades de olhar e registar o mundo. Os limites entre 

visível e invisível, a supressão das fronteiras entre dentro e fora geram uma 

tensão entre interior e exterior cingindo-se numa única imagem. Noções de 

subversão de autenticidade, objectividade e imaginário constituem a mais 

recente amálgama visual transportando o observador para outras realidades 

paralelas. A visão intuitiva do processo mental aplicado à fotografia reflecte a 

condição humana contemporânea. 

 

Esta dissertação conjuga vários interesses, nomeadamente pela fotografia 

contemporânea, pelas imagens fotográficas da artista plástica e pela 

intemporalidade do tema numa vontade de tornar a fotografia contemporânea  

mais visível e perceptível. Levantando questões cognitivas relacionadas com a 

força das imagens e sua legitimidade (no sentido de continuarmos ou não a 
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acreditar nelas), equacionarei novas estratégias na abordagem do real através 

de processos experimentais próprios da fotografia e da artista. 

 

A investigação partiu de uma série de fotografias a preto e branco e a cores 

produzidas entre 2000 e 2004, fornecidas pela artista, assim como de vários 

contactos estabelecidos.  

 

Pouco foi escrito acerca do grotesco/informe na fotografia portuguesa e, em 

particular, sobre a obra fotográfica de Themlitz. Partindo da recolha de 

conceitos e teorias afins que explicam o significado profundo desta abordagem 

estética desde a fotografia surrealista como precursora desta linguagem 

controversa que une real e ficção, tentarei demonstrar a dimensão metafórica, 

o olhar evolutivo e o sólido discurso permitidos pelas recentes ferramentas 

digitais. Estas questionam a noção de tempo, de memória, bem como a 

perpetuação da nossa própria identidade. 

 

Procurarei ainda mostrar a relevância da leitura sui generis da condição 

humana sugerida pela artista, evidenciando a sua estratégia provocatória 

denotadora de um espírito audaz no ensaio de novas espécies. 
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Comme un moyen de 
contraste avec le sublime, le 

grotesque est à notre avis, 
la plus riche 

source que la nature peut 
offrir. 2 

 

 

1. O grotesco e as suas vertentes 

 

O grotesco e a realidade sempre estiveram em conflito. A representação do 

irreal, como arte do imaginário, recua vários séculos através de representações 

do sonho, da fantasia e da imaginação. Temas mitológicos e literários servem 

de plataforma para expressar um colorido pouco harmonioso e insólito de 

composições bizarras, burlescas e fantásticas.  

 

Enquanto categoria estética tem vindo a ser valorizado nas últimas décadas. A 

estética dos opostos alterna entre o sublime e o cómico. O barroco era 

sinónimo de tudo quanto era grotesco, bizarro, excessivo ou absurdo. O mesmo 

pode ainda ser entendido como um impulso desenfreado, no qual fronteiras 

são ultrapassadas, dissolvidas, transgredidas e confundidas sempre com a 

capacidade de combinar o humano com a natureza, resolver contradições 

reconciliando-as sabiamente com humor e espírito. Realidade e fantasia, 

trágico e humor são o reverso da mesma moeda. 

 

Composições elaboradas misturam o reino animal com o humano, inorgânico 

com orgânico. Interior e exterior, oculto e real convergem e interpelam a nossa 

curiosidade numa mistura de «sub-animal e sobre-humano3.» A ideia estável 

que o homem tem de si próprio vacila face às transformações em relação ao 

sobrenatural (divino) e à natureza (animalidade). A fusão de uma série de 

factores faz do grotesco um princípio estético tão interessante devido ao seu 

inesgotável potencial. Tanto a cultura popular como erudita sempre nutriram 

                                                 
2
  Victor Hugo. Tradução da citação: «Como um meio de contraste com o sublime, o grotesco é, 

a nosso ver, a fonte mais rica que a natureza pode oferecer.» 
3
 José Gil [2006], Monstros, Relógio d’Água: Lisboa, 2006, p. 56. 
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um grande interesse por este tema integrando entes fantásticos e figuras 

mitológicas com particularidades anatómicas como a sereia, o Minotauro, o 

sátiro, o dragão, siameses, bicéfalos que fogem à norma. 

 

 

1.1 Contra a corrente 

 

A designação "grotesco" é relativa aos tempos, às culturas e às gerações. 

Contudo denota-se um fio condutor. Situa-se no limiar entre realidade e ficção 

recorrendo ao exagero, à hipérbole e à sátira para reflectir a realidade 

emergente numa atitude de protesto. A libertação das normas e 

estandardização impostas pela sociedade, a degradação e a mutabilidade do 

corpo humano provocam sentimentos ambivalentes de estranheza que 

suscitam riso. Esta abertura pluralista feita de contradições tem por objectivo 

dar a conhecer uma perspectiva mais abrangente da existência humana num 

gesto de desafio. As fronteiras entre sério/cómico, sagrado/profano, 

sociedade/indivíduo, humano/animal, belo/feio, atraente/repugnante 

entrecruzam-se e misturam-se sem distinção num emaranhado de 

contradições. O efeito pretendido é tensão, dissonância ou instabilidade 

incitando à reflexão dos conteúdos. Na arte contemporânea, a celebração da 

degenerescência e promiscuidade são práticas provocatórias próprias da 

performance destacando-se pela negação de valores adquiridos. Modelos 

opostos deixam de se contrapor para serem capazes de co-existir lado a lado de 

forma neutra. Esta neutralidade de opostos verifica-se especialmente na 

fotografia contemporânea através de novas técnicas de manipulação digital da 

imagem. 

 

A rejeição do gosto da maioria encontra em Flores do Mal [1857] de Charles 

Baudelaire [1821-1867], marco da poesia moderna e obra censurada, um dos 

seus expoentes máximos. Num espírito revolucionário de recusa contra a 

estabilidade dos gostos da burguesia, o poeta maldito cultivou uma contra 

corrente alternativa numa procura de diferenciação das massas nos cem 

poemas que lança. Um constante mal-estar existencial e consequente devaneio 
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são transversais à prosa baudelairiana. A sua obra define-se pelo contraste 

entre o Bem e o Mal, pela decadência, morte, tédio e erotismo. 

 

Victor Hugo [1802-1885], outro grande poeta, novelista e ensaísta francês, 

precursor do Romantismo em França, escreve em 1827 no prefácio do seu 

drama Cromwell as seguintes considerações sobre o grotesco:  

 

Le christianisme amène la poésie à la vérité. Comme lui, la muse 
moderne verra les choses d'un coup d'œil plus haut et plus large. 
Elle sentira que tout dans la création n'est pas humainement beau, 
que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le 
grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la 
lumière. *…+ Dans la pensée des modernes, au contraire, le 
grotesque a un rôle immense. Il y est partout; d'une part, il crée le 
difforme et l'horrible ; de l'autre, le comique et le bouffon. Il 
attache autour de la religion mille superstitions originales, autour 
de la poésie mille imaginations pittoresques. C'est lui qui sème à 
pleines mains dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans le feu, ces 
myriades d'êtres intermédiaires que nous retrouvons tout vivants 
dans les traditions populaires du moyen-âge;4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Tradução da citação: «O Cristianismo conduz a poesia à verdade. À semelhança, a musa 

moderna verá as coisas sob uma luz maior e mais ampla. Vai perceber que tudo na criação não 
é humanamente belo, que o feio existe ao lado do belo, o disforme junto do gracioso, o 
grotesco no reverso do sublime, o mal com o bem, as trevas com a luz. *…+  No pensamento 
moderno, no entanto, o grotesco tem um papel enorme. Está em toda a parte; por um lado, 
cria o disforme e o horrível; por outro, o cómico e o burlesco. Prende-se com mil superstições 
religiosas originais em torno de mil fantasias pitorescas poéticas. É o grotesco que espalha 
profusamente no ar, água, terra, fogo, as miríades de seres intermediários que encontramos 
vivos nas tradições populares da Idade Média».  
In: http://www.bartleby.com/39/41.html,consultado dia 29 de Março, 21:07. 
 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/Victor%20Hugo/Notes/Myriade.htm
http://www.bartleby.com/39/41.html
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1.1.1 O realismo grotesco 

 

Mikhail Bakthin [1895-1975], filósofo e teórico literário russo, escreveu nos 

anos 30 Rabelais and His World que viria apenas a ser publicado trinta anos 

mais tarde em finais da década de 60. Este clássico analisa o humor popular e a 

cultura folclórica, especialmente o carnaval e a importância do riso na Idade 

Média e no Renascimento. A partir das novelas do humanista francês François 

Rabelais [1483-1553], Bakthin faz um levantamento exaustivo sobre a complexa 

e rica cultura popular e suas expressões, tais como o espírito irreverente da 

época manifesta no Carnaval,  no grotesco, no humor valorizando a importância 

do riso como meio de subversão da estratificação e das normas sociais vigentes. 

Estes festejos populares e manifestações oriundas de ritos e costumes pagãos 

como as festas dionisíacas caracterizam-se pela alegria desabrida, pela 

eliminação da repressão e da censura, e por último, pela liberdade de atitudes 

críticas e eróticas. 

 

Dentro do sistema social, a cultura folclórica é entendida como forma de 

expressão do povo por oposição à cultura uniformizada e oficial. Neste 

seguimento, Bakthin distingue entre baixa e alta cultura. O folclore é entendido 

como subcultura pelos seus valores e linguagem fora dos cânones ditados pela 

autoridade. 

 

A natureza anónima do povo encontra a sua expressão directa no carnaval e no 

riso, funcionando estes como válvula de escape ao austero ambiente 

eclesiástico. Esta nova manifestação de humor folclórico dedicado a diferentes 

tipos de diversões e folias com disfarces e máscaras representa um universo 

completamente diferente dado o seu espírito livre e sua natureza criativa, não-

oficial, extra-política, extra-eclesiástica de cariz não-conformista. «Carnival was 

the true feast of time, the feast of becoming, change and renewal 5.» Durante o 

carnaval, a ordem hierárquica e as divisões sociais são suspensas sendo todos  

                                                 
5
 Mikhail Bakhin, Rabelais and his World, USA: Indiana University Press, 1984, p.10. Tradução da 

citação: «O Carnaval era a verdadeira festa do tempo, a festa do devir, da mudança e da 
renovação.» 



 14 

cidadãos considerados iguais. O ideal utópico de igualdade e de nivelamento 

social é atingido pela transformação social ultrapassando barreiras, profissões e 

idade.  

«People were, so to speak, reborn for new, purely human 
relations. These truly human relations were not only a fruit of 
imagination or abstract thought; they were experienced. The 
utopian ideal and the realistic merged in its carnival experience, 
unique in its kind6.» 
 

O grotesco é uma das formas de expressão deste espírito controverso fora dos 

dogmas religiosos, eclesiásticos e místicos. Oposto à ideia de completo, perfeito 

e imutável, a realidade grotesca é a expressão dinâmica em constante 

mudança, na procura de novas formas num jogo jocoso de formas indefinidas. 

As qualidades humanas são revalorizadas e reveladas de uma maneira crua e 

nua numa nova perspectiva num diferente conceito de liberdade de atitudes 

até então suprimidas. A riqueza da herança popular e sua natureza variada 

manifesta-se nos cultos festivos do carnaval que funciona como uma distorção 

da estrutura e enquadramento social, político e feudais. Estas cenas grotescas 

pertencem a uma esfera completamente diferente fora da Igreja e 

religiosidade. A paródia, a celebração da vida com todas as suas ambiguidades 

e ambivalências, a obscenidade,  constituem o cerne do novo sistema de 

imagens e formas cómicas. O espírito utópico de comunidade, liberdade, 

igualdade e abundância é celebrado com folia e riso sem constrangimentos por 

todos os seus participantes. A complexa liberdade festiva e familiaridade com 

novas realidades prevalece em todos os símbolos e formas carnavalescas. As 

pessoas são parte integrante da imensidão do universo. Incompletas, fazem 

parte de um processo cíclico de nascimento, reprocriação, morte e 

renascimento. A natureza complexa e profunda deste fenómeno é recriada no 

grotesco. Esta forma de comunicação encontra no realismo grotesco 

acompanhado pelo riso ambivalente e festivo sem limites um dos seus 

expoentes máximos.  Inspirado na épica medieval, parodia com animais, tolices, 

                                                 
6
 Ibidem, p.10. Tradução da citação: «As pessoas, por assim dizer, renasciam para novas 

relações puramente humanas. Estas relações puramente humanas não eram apenas fruto da 
imaginação ou do pensamento abstracto; eram experienciadas. O ideal utópico e realista 
fundiu-se na sua experiência carnavalesca, única no seu género.» 
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abusos, comida, bebida, defecação fisiológica, vida sexual e esfera erótica. A 

reabilitação da carne e as necessidades vitais humanas são materializadas no 

corpo humano. Este elemento é revalorizado por assumir uma conotação 

positiva. O cosmos, o social e o corpo humano formam um todo harmonioso. 

Todas e quaisquer diferenciações são abolidas numa atitude utópica. O corpo 

não é apresentado como privado, individual alheio ao mundo, mas como 

positivo, universal, representativo do colectivo humano. 

 

A degradação constitui um dos princípios essenciais do realismo grotesco. Tudo 

quanto é sagrado, espiritual, ideal e abstracto pertencente ao mundo inteligível 

pende para o mundo material e palpável da esfera terrestre numa unidade 

coesa.  

 

O primitivo, rudimentar, profano contracena com o cósmico, sagrado e místico. 

O universo é materializado na esfera puramente perceptível. A categorização 

em alto e baixo ocorre novamente, sendo que o alto se refere ao céu e o baixo 

à terra.  

«Earth is an element that devours, swallows up (the grave, the 
womb) and at the same time an element of birth, of renascence 
(the maternal breasts). Such is the meaning of “upward” and 
“downward” in their cosmic aspect, while in their purely bodily 
aspect, which is not clearly distinct from the cosmic, the upper part 
is the face or the head and the lower part is the genital organs, the 
belly, and the buttocks. [...] Degradation here means coming down 
to earth, the contact with earth as an element that swallows up and 
gives birth at the same time. To degrade is to bury, to sow, and to 
kill simultaneously, in order to bring forth something more and 
better. To degrade also means to concern oneself with the lower 
stratum of the body, the life of the belly and the reproductive 
organs; it therefore relates to acts of defecation and copulation, 
conception, pregnancy and birth. Degradation digs a bodily grave 
for a new birth; it has not only a destructive, negative aspect, but 
also a regenerating one 7.»  

                                                 
7
 Ibidem, p. 21. Tradução da citação: «A Terra é um elemento que devora, que engole (o 

túmulo, o ventre) e, simultaneamente, um elemento de nascimento, de renascimento (dos 
peitos maternos). Esse é o significado de "ascendente" e "descendente" no seu aspecto 
cósmico, enquanto que no seu aspecto puramente físico, que não está claramente distinto do 
cósmico, sendo a parte superior o rosto ou a cabeça e a parte inferior os órgãos genitais, a 
barriga e as nádegas. [...] Degradação aqui significa descer à terra, o contacto com a terra como 
elemento que absorve e dá à luz ao mesmo tempo. Degradar significa enterrar, semear e matar 
ao mesmo tempo, a fim de gerar algo mais e melhor. Degradar também significa preocupar-se 
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A acção regeneradora através da deterioração é vital para a criação de novas 

concepções. A terra é equiparada a um útero com poder para dar à luz e 

absorver o que a ela torna. Esta ambivalência reparadora unifica ambiguidades 

e contrariedades. O esteticamente feio, monstruoso, abjecto é representado 

nas imagens grotescas como desenvolvimento incompleto acentuado na 

desintegração e desmembramento. O realismo grotesco combina o decadente, 

disforme e horrível com o recentemente concebido ainda sem forma. Este 

estado intermédio com toda a sua ambivalência restitui a fecundidade ao 

transpor os limites abrindo caminho para novas abordagens do género 

humano. O corpo inacabado mistura-se tanto com o mundo animal como 

orgânico.  

Dada a sua contrariedade, o carácter fixo e estável da vida humana sofre 

mutações assumindo novas formas. A noção de corpo completo, de unidade 

fechada e produto acabado transgride os seus próprios limites. Enfatizam-se as 

aberturas, os orifícios, as convexidades que encontram a sua expressão directa 

na boca aberta, nos órgãos genitais, no falo, no nariz, nas orelhas, nas nádegas, 

na barriga (pança), etc. As pinturas de Hieronymus Bosch e Brueghel o Velho 

ilustram-no perfeitamente. Esta nova concepção de corpo em mutação, nunca 

estático e perfeito, liga-se também à ideia de corpo criador em constante 

desenvolvimento genético. O corpo humano com todas as suas características é 

integrado no mundo como parte dele, misturando-se.  

 

O conceito de corpo grotesco divide o corpo em várias zonas, sendo a parte 

inferior, a que está ligada aos órgãos genitais, prevalecendo sobre as demais. A 

natureza desta divisão do corpo em zonas é inovadora dado o seu carácter 

ilógico e instável. As formas desenvolvem-se umas nas outras em movimentos 

sempre incompletos. Formas animais, vegetais, orgânicas e humanas são 

dotadas de uma plasticidade criativa próprias do movimento cíclico. Os 

elementos grotescos, temas e símbolos carnavalescos são permeados de um 

                                                                                                                                   
com o estrato inferior do corpo, com a vida da barriga e os órgãos reprodutores, que, portanto, 
estão ligados a actos de defecação e cópula, concepção, gravidez e parto. Degradação cava 
uma cova corporal para um novo nascimento; não tem não apenas um aspecto destrutivo e 
negativo, mas também regenerativo.» 
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espírito de liberdade e cariz utópica de poder unificador. O imaginário grotesco 

orientado para o futuro transforma a realidade do dia-a-dia numa festa única 

através de manifestações eufóricas de alegria, riso desmedido, gozo 

caracterizado pela luz (por oposição às trevas). Este "pulmão de ar puro" 

reinventa, integra e transforma o corpo humano no universo num ciclo natural.  

 

Tudo quanto é considerado assustador na vida quotidiana torna-se divertido. 

Os medos são ultrapassados pelo riso, brincadeira. O carnaval é um escape à 

seriedade, às regras canónicas. Funciona ainda como terapia colectiva no 

ultrapassar de barreiras, limites, medos, inibições tanto a nível social como 

sexual. Esta constitui a verdadeira essência do espírito carnavalesco. O 

potencial de consciencialização de si próprio, o poder libertador da imaginação 

dão livre curso ao sentir libertando o homem comum agrilhoado, constrangido, 

reprimido por convenções. A efusão de grandes sentimentos essenciais tais 

como o medo, a alegria e a tristeza e da valorização do corpo são vividos de 

maneira desenfreada sem limites. A materialização da noção de regeneração, 

renovação, reformação, reintegração e mutação através da variedade de 

manifestações da eterna incompleta natureza humana manifesta-se em todo o 

seu esplendor . 

 

O exagero, a hipérbole, a caricatura constituem um dos principais estilos do 

grotesco. A caricatura, chegando a distorcer a realidade através do exagero, 

constitui a base da natureza grotesca. A tendência para transgredir limites 

combina na mesma imagem pólos positivos e negativos num exercício de 

metamorfose, mutação e fusão com outros objectos. O devir do universo 

grotesco constitui um fenómeno bastante curioso pelas suas eclosões 

espontâneas.  

A nova consciência do corpo sabe fruir elementos antagónicos, isto é, aqueles 

que se mostram e aqueles que se escondem. Sintomas típicos do grotesco são 

elementos nefastos tais como a boca bem aberta, o olhar esbugalhado, a 

exsudação, o tremer, a flatulência, o arroto, o mau hálito, etc.  
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Toda a porosidade natural da intimidade e exaltação do corpo é expressa com 

toda a força e frescura. A nova consciência das situações de liberdade do corpo, 

tais como o prazer carnal e sua valorização, fazem despertar o erotismo e 

oferecem a ocasião de transgressão. A obscuridade, a promiscuidade sexual, os 

tabus realizam-se numa anarquia abolindo leis de comportamento social. A 

ruptura com o estado anterior feito de ordem constitui uma verdadeira 

regressão ao estado selvagem alheia às leis de comportamento codificado. Este 

estado de transição representa a perda das marcas sociais de identidade na 

busca de uma nova reintegração pelo reenvio do ser à sua própria imagem 

corrigida. A consciência do "eu" faz falar o corpo das maneiras mais criativas. A 

transformação do elemento humano em animal constitui uma das formas mais 

antigas do grotesco. 
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1.1.2 O informe 

 

O informe designa o que não tem forma. É a transgressão, não a negação da 

forma. Este motivo instável determinado pela inconsistência formal e contornos 

indefinidos simboliza o que foge à norma, logo o que é não-verificável, não-

hierarquizado. «L’informe n’est rien en soi, n’a d’autre existence qu’opératoire: 

c’est un performatif, comme le mot obscène *...+ L’informe est une opération 8.» 

 

Segundo Georges Bataille [1897-1962], um dos pensadores mais importantes 

do século XX e figura emblemática do escritor moderno mal dans sa peau, o 

informe constitui uma operação de deslizamento entre forma e conteúdo, um 

entre lugar entre ambos.  

 

«Ce n’est pas la “forme” ni le “contenu” qui intéressent Bataille, 
mais l’opération qui fait que ni l’un ni l’autre ne soient plus à leur 
place. Cette opération de glissement, on pourrait y voir une version 
de ce que Bataille appelait «informe» *...+ parce qu’il s’agit d’une 
opération (à savoir ni un thème, ni une substance, ni un concept) et 
qu’a ce titre le glissement participe du mouvement général de la 
pensée de Bataille, pensée qu’il aimait baptiser «scatologie» ou 
«hétérologie» et dont l’informe constitue historiquement le 
première opération nommée dans ses écrits 9.» 

 

A ideia de deslizamento (em direcção ao baixo)10 e de valorização do baixo 

                                                 
8
 Bois/Krauss.[1997]. L’informe. Mode d’emploie., Paris: 1997, p.15. Tradução da citação: «O 

informe não é nada em si, não tem outra existência para alem da operatória: é um 
performativo, como a palavra obsceno [...] O informe é uma operação.» 
9
 Ibidem, p.11. Tradução da citação: «Não é nem a “forma” nem o “conteúdo” que interessa 

Bataille, mas a operação que faz que nem um nem outro estejam no seu lugar. Através desta 
operação de desvio, poderíamos ver uma versão do que Bataille chamava de «informe» [...] 
porque se trata de uma operação (ou seja, nem um tema, nem uma substância, nem um 
conceito) e que, como tal o deslize participa do movimento geral do pensamento de Bataille, 
pensamento que gostava baptizar de «escatologia» ou «heterologia» e cujo informe constitui 
historicamente a primeira operação nomeada nos seus escritos.» 
10

 Faz-se uma distinção entre alto e baixo, sendo o alto tudo quanto é metafísico e 
sagrado/puro e o baixo tudo o que é profano/impuro, desprezível, obsceno e ignóbil. Bataille 
explica em «La polarité humaine»: «2. A polaridade humana não se apresenta como um facto 
novo visto não haver nada mais comum nos julgamentos de valor do que a classificação dos 
factos em altos e baixos, sagrados e profanos. Mas prevaleceu a tendência de identificar alto a 
sagrado, baixo a profano, e daí resulta um quadro ininteligível. Em realidade, o elemento 
sagrado é ele mesmo polarizado, a palavra tendo na origem o duplo sentido de puro e de 
impuro. Vê-se assim que o sagrado, ao menos, não é alto nem baixo. / A análise dos dados 
humanos mostra que é preciso distinguir uma polarização fundamental, primitiva, alto e baixo e 
uma oposição subsidiária sagrado e profano, ou antes, heterogéneo (fortemente polarizado) e 
homogéneo (fracamente polarizado). / 3. O heterogéneo (ou sagrado) define-se como o 
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prende-se com o pensamento duplamente dualista, fundado em duas 

oposições binárias bem claras: entre heterogéneo e homogéneo e alto e baixo. 

A valorização do baixo abre caminho não à humanização, mas paradoxalmente 

à desumanização do homem. 

 

A posição de Bataille como melhor inimigo do grupo surrealista (atendendo às 

relações bastante conflituosas com o grupo surrealista durante a década de 

vinte) pautada pela polivalência dos seus escritos e acções denotadoras de uma 

vontade de transgressão, de ousar ir para além, de ir ao extremo do possível 

num jogo arriscado de atracção pelo limite, extremo e transgressivo, fazem 

dele um ícone incontornável da literatura. Num início de século constituído 

basicamente por três "ismos", nomeadamente surrealismo, comunismo, 

fascismo, o radicalismo e carácter irascível de Bataille enquadram-se 

perfeitamente no espírito instável da época. 

 

Em 1929, Bataille apresenta uma entrada do informe no Dicionário crítico da 

revista profética dedicada às artes e ideias Documents [1929-1931] por ele 

dirigida de orientação subversiva face às regras burguesas vigentes. Estas 

breves linhas revolucionaram o modo de pensar antecipando algumas 

temáticas fundamentais para o pensamento moderno. 

 

«INFORME – Un dictionnaire commencerait à partir du moment où 
il ne donnerait plus le sens mais les besognes des mots. Ainsi 
informe n’est pas seulement un adjectif ayant tel sens mais un 
terme servant à déclasser, exigeant généralement que chaque 
chose ait sa forme. Ce qu’il désigne n’a ses droits dans aucun sens 
et se fait écraser partout comme une araignée ou un ver de terre. Il 
faudrait en effet, pour que les hommes académiques soient 
contents, que l’univers prenne forme. 
La philosophie entière n’a pas d’autre but: il s’agit de donner une 
redingote à ce qui est, une redingote  mathématique. Par contre 
affirmer que l’univers ne ressemble à rien et n’est qu’informe 

                                                                                                                                   
domínio próprio à polarização. Vale dizer que os elementos fortemente polarizados aparecem 
como totalmente outros em relação ao domínio da vida vulgar. / 4. O elemento alto da 
polarização é dito activo em relação ao elemento baixo, porque em primeiro lugar é o alto que 
exclui o baixo. Assim, a nobreza exclui o popularucho, as matemáticas excluem o real. Deus 
exclui o diabo, a religião exclui a feitiçaria. O elemento baixo apresenta-se então logo de 
entrada como passivo.» In: Bataille. «La polarité humaine». Oeuvres Completes, vol II, p. 256-
63. 



 21 

revient à dire que l’univers est quelque chose comme une araignée 
ou un crachat 11.» 

 

A definição de Bataille propõe uma desconstrução do significado estático, 

convencionado de uma palavra estabelecendo um novo valor dinâmico, 

interactivo, funcional e operativo da palavra em relação com o seu contexto. 

Enquanto processo, o informe opera como perturbação e renovação na 

percepção das coisas. Atacou a noção de alegoria, estrutura, arquitectura, bem 

como todas as formas tradicionais de organização humana.  

 

O informe designa um conjunto de operações de natureza escatológica com 

preferência pela horizontalidade como estratégia de expressão opondo 

verticalidade/horizontalidade como meio de confronto entre homem e animal. 

A condição animal é horizontal sendo que a humana é vertical. A lógica do 

conceito prende-se com a vontade de alteração, de transfiguração através da 

matéria baixa (sendo o informe a sua manifestação mais concreta), operando 

uma passagem da verticalidade à horizontalidade de base. Esta transposição de 

funcionamento de eixos assenta no pressuposto de que existe um materialismo 

de base para onde tudo pode ser rebaixado e libertado segundo a lei da 

gravidade.  

 

Para Rosalind Krauss, a matéria baixa, não é a matéria ainda sem forma, que 

ainda virá a ter forma. Ela não é amorfa nem deformada e sim informe. 

 

A alegoria medieval que se baseava na relação directa entre a hierarquia  

corporal e seu significado estável, considerando a cabeça como ponto mais 

elevado do corpo - uma hierarquia que promove o elevado e o nobre - é 

                                                 
11

 Bataille. [1929]. Documents, no. 7, 1929, p. 382. Tradução da citação: «Um dicionário 
começaria a partir do momento em que não daria mais o sentido e sim os “trabalhos informais” 
(besognes) das palavras. Assim, o informe não é somente um adjectivo com tal sentido, mas um 
termo que serve para desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa tenha a sua forma. O 
que designa não tem o seu direito em nenhum sentido e faz-se esmagar por todos os lugares 
como uma aranha ou uma minhoca. Seria preciso, com efeito, para que os homens académicos 
estivessem contentes, que o universo tomasse forma. A filosofia inteira não tem outro 
finalidade senão: dar um casaco de montaria ao que é, uma casaco matemático. Pelo contrario, 
afirmar que o universo se assemelha a nada e não é senão informe equivale a dizer que o 
universo é algo como uma aranha ou um escarro.» 
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substituída por uma hierarquia que favorece o baixo e o inferior. Esta alteração 

de representação alegórico-visual implica um corte com a coerência da própria 

alegoria convencional, subvertendo os significantes numa nova ordem e 

coerência interna, inaugurando um novo sistema de queda de referências 

anteriormente consideradas estáveis. 

 

A matéria baixa caracteriza-se pela sua oposição ao idealismo, à hierarquização 

convencional da visão institucionalizada do mundo. O grande obstáculo da 

visão é a ideia pré-concebida, o ideal de belle forme. Segundo Bataille, a ideia 

aprisiona o homem: «L’idée est une prison, l’idée de «nature humaine» est la 

plus grande des prisons: en «chaque homme, un animal [est] enfermé [...] 

comme un forçat12 ». 

 

O jogo dialéctico de destruição de formas de que o homem não é mais que 

uma parte integrante, bem como o movimento dialéctico do informe realizado 

pela própria natureza, constituem um acto transgressivo. Nas palavras de 

Bataille, «o pavor do que é informe e indeciso culminando nas precisões do 

animal humano ou do cavalo”13 contrários às “aspirações ideias humanas 14.»  

 

A horizontalidade e a matéria baixa contradizem o mito do homo erectus e de 

uma visão pura do universo. O movimento de irrupção do carnal e do simples 

pulsar libidinal sobre o campo visual unitário vem desencadear uma série de 

sensações estranhas, às quais Freud viria a chamar de inquietante estranheza 

(Unheimlichkeit) de que falarei mais adiante. 

 

Na mesma revista, Bataille escreveu um artigo intitulado Abattoir (matadouro) 

sobre três fotografias de Eli Lotar dedicado à "iconografia do horror" e 

esteticização da morte brutal onde redige sobre a realidade crua e nua do 

                                                 
12

 Bataille. [1929]. «Métamorphose», Documents, no. 6, 1929 In: Rosalind Krauss/Yve-Alain 
Bois, L’informe: mode d’emploie, Paris: Centre Georges Pompidou, 1996, p.51. Tradução da 
citação: «A ideia é uma prisão, a ideia de «natureza humana» é a maior das prisões: em «cada 
homem», um animal [é] encerrado [...] como um condenado.» 
13

 Bataille. [1929]. Documents, no. 7, 1929, p.31. 
14

 Bataille. [1930]. «Le bas matérialisme et la gnose». In: Documents, no. 1, 1930, p.6. 
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sacrifício, terror e morte dos animais num abatedouro em Paris. A carnificina a 

que os animais são submetidos é apresentada de maneira sádica, clínica e 

estética. A forma obscura como os animais são abatidos - com as respectivas 

disposições de pernas cortadas encostadas à parede em série e de vísceras 

escorrendo sobre as pedras do pavimento - num chocante espectáculo de 

realismo macabro podem ler-se nas seguintes linhas:  

 

«Entretanto, nos dias que correm, o matadouro é maldito e posto 
em quarentena como um barco portador de cólera. Ora, as vítimas 
dessa maldição não são os açougueiros ou os animais, mas as 
próprias pessoas de bem (braves gens) que chegaram ao ponto de 
não poder suportar senão sua própria feiura, feiura que responde, 
com efeito, a uma necessidade doentia de asseio, de pequenez 
biliosa e de tédio: a maldição (que só aterroriza aqueles mesmos 
que a proferem) os conduz a vegetar tão longe quanto possível dos 
matadouros, a se isolar por correcção num mundo amorfo, em que 
não há mais nada de horrível e onde, sofrendo a obsessão indelével 
da ignomínia, eles são reduzidos a comer queijo 15.» 

 

 

 

                                                 
15

 Bataille. [1929]. «Abattoir». In: Documents, no. 6, 1929, p.329. 
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Eli Lotar, Abattoir, 1929 

 

A partir da estética dos resíduos ou do nojo, Bataille mostra como a 

degenerescência das formas convencionalmente reconhecíveis dá lugar à 

alteração da forma. A questão que se coloca agora não se prende em 

reconhecer quais são as formas, mas o que elas produzem. Trata-se antes de 

compreender a eficácia das formas em termos de decomposição e alteração. 

As alterações das formas plásticas, que se operam por processos de entropia 

constituem assim uma operação essencial. Esta nova ferramenta de visão de 

dimensão escatológica - o conceito de entropia - denota uma degradação 

constante e irreversível da matéria/energia no sistema. A decomposição 

orgânica das matérias manifesta-se na podridão, no desperdício e no 

excremento. A violência, as fezes, o escarro, a crueldade são expressão da vida 

imediata e «expressão de um estado de espírito perfeitamente incompatível 

com as condições actuais da vida humana 16.»  

 

 

                                                 
16

 Georges Bataille. [1929]. «Le cheval académique». In: Documents, no. 1, 1929, p.31. 
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1.1.3 O abjecto 

 

A entrada no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa designa abjecto 

como «imundo, desprezível, vil, baixo, ignóbil». O dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa designa a palavra abjecção como um «acto, estado ou condição que 

revela alto grau de baixeza, torpeza, degradação». São estas características 

específicas que irei explorar. 

 

Para Julia Kristeva [1941], filósofa, critica literária, psico-analista e socióloga 

contemporânea, o abjecto situa-se fora da ordem simbólica17, tendo de ser 

forçosamente encarado como experiência inerentemente traumática. Em 

Powers of Horror: An Essay on Abjection de 1982, a autora aborda o conceito 

sob vários ângulos, a nível pessoal, social e cultural. O ab-jecto situa-se entre o 

eu" e o objecto. Não é nem sujeito nem objecto.  

 

O abjecto é visto como um confronto do "eu". Este é por sua vez suprimido, 

marginalizado e possivelmente ignorado. Contudo, continua presente na nossa 

mente. A sombra escura da qual emergimos ou à qual retornamos e pela qual 

nutrimos uma atracção mórbida, conduz-nos numa digressão que tememos, 

                                                 
17

Jacques Lacan [1901-1981], psicanalista francês e discípulo fiel de Freud considerado o 
“filósofo” da psicanálise contemporânea, retoma a psicanálise freudiana, propondo alargar o 
campo do objecto do inconsciente “insatisfeito”. Teórico da verdade fragmentária, do “não-
todo”, tentou alargar a “linguagem” como condição do inconsciente numa tentativa 
fundamental de apreender o real e o impossível, unindo o Real, o Simbólico e o Imaginário na 
sigla R.S.I.  
A partir de leitura de Lévi-Strauss, Lacan construiu a tríade Simbólico, Imaginário e Real, 
retomando o inconsciente freudiano de dimensão essencialmente linguística. Partindo da ideia 
de que o sujeito se determina pela pertença a uma ordem simbólica, o Simbólico é 
caracterizado pela ausência de relações fixas entre significante e significado, o Imaginário 
refere-se a uma relação dual com o semelhante e, por último, o Real caracteriza-se pela 
existência ao simbólico e ao imaginário confinado ao impossível. Lacan afirma que “o Real não 
tem nem lei nem ordem.” É pelo Real que nos aproximamos de categorias como o gozo  
(apontando para o excesso) e o objecto, campos lacanianos por excelência. Como diz Lacan, em 
R.S.I.: “Se o Real é a vida, embora ela participe do Imaginário do sentido, gozar a vida é algo 
que se pode situar no ponto central, ponto do objecto, que conjuga três superfícies que se 
cruzam.” Outra ideia central de Lacan baseia-se no facto do homem ser um ser cultural e a 
cultura ser na sua essência simbólica. 
O sentido contemporâneo da psicanálise e cruzamento com outras áreas do saber advém do 
interesse interdisciplinar com a obra de Freud, Hegel, Heidegger, Wittgenstein, Saussurre, 
Jakobson e ideias trocadas com vários intelectuais como Koyré, Kojève, Hyppolite, Bataille, 
Merleau-Ponty  e Lévi-Strauss entre outros. 
In: Wikipedia alemã, inglesa e portuguesa, consultada a 22 de Junho de 2010 às 13.14. 
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mas que no fundo sabemos que não podemos evitar. Não nos é possível negar 

nem o brutal, negativo ou o incómodo. A sua classificação esbate fronteiras. O 

abjecto é nosso mestre e nosso escravo. Expressamos horror e repugnância 

face ao abjecto, mas interiormente queremos explorá-lo, pois sabemos que faz 

parte do próprio, do "eu". Nas palavras da autora: «(é) um vórtice de 

intimações e repulsa [...].» 

 

A sociedade produz estruturas que, conscientemente ou não, seguimos 

colectivamente. O abjecto é a área pessoal fora da convenção que a sociedade 

se recusa a reconhecer, ilegítima, mas que sabemos existir, estar presente, mas 

bem no fundo. Este está escondido, num lugar criado, porque não conseguimos 

encontrar um espaço para ele. Ao aproximarmo-nos do abjecto, podemos 

sentir-nos enojados mas curiosos, repelidos mas no entanto atraídos e com 

medo do confronto. 

 

Um exemplo singular de repugnância pela carne é magistralmente conseguido 

em Body of Bones, 2001 pelo artista contemporâneo chinês Li Wei [1970]. Esta 

fotografia em carne e osso digitalmente manipulada faz a fusão entre cabeça e 

resto do corpo (de proporções adulteradas) composta por pedaços de carne 

fresca idênticos à carne do talho. A cabeça do artista assenta sobre uma 

repugnante estrutura carnuda.  

 

 

Li Wei, Body of Bones, 2001 
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Relativamente ao impróprio/impuro, a repulsa constitui uma reacção instintiva. 

A repulsa que uma pessoa sente em relação à matéria suja, de mau gosto e 

insultuosa manifesta-se na rejeição física onde todos os elementos corporais 

cooperam e unem forças para expelir do seu ser o que consideramos abjecto. A 

metamorfose dolorosa de dar à luz a nós mesmos é descrita como uma 

transformação violenta com todas as consequências resultantes. Mas para o 

"eu" poder existir, para nascer, este tem de percorrer uma abjecção de violenta 

separação. A separação é um passo essencial para a abjecção. 

 

O cadáver é a personificação do abjecto. A deterioração do corpo com todos os 

desconfortos desagradáveis opõe-se à nossa própria ideia de objecto. Vemos na 

morte o fracasso final. A repugnância cultural que associamos a excrementos, 

cuspo, menstruação são manifestações  do abjecto que devem ser eliminadas 

de imediato, discreta e educadamente. O cadáver constitui a derradeira 

expressão do abjecto rejeitado.  

 

A temática principal das fotografias de Joel-Peter Witkin [1939] evoca assuntos 

como o abjecto, a morte, cadáveres, membros amputados, sexo, seres 

marginais (anões, transexuais, hermafroditas, deformes). A fotografia a preto e 

branco intitulada O Beijo ilustra uma cena íntima entre gémeos decapitados 

cujas cabeças já se encontram em estado de decomposição beijando-se na 

boca. 

 

Joel-Peter Witkin, The Kiss, 1983 
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Em relação à abjecção de si próprio, concluí-se que o abjecto constitui a melhor 

anti-matéria, isto é, anti-objecto. O abjecto questiona a identidade comum, o 

nosso próprio ser. É relativamente fácil e até certo ponto importante 

identificarmo-nos com alguma coisa, com os artefactos da cultura. Faz parte do 

nosso estatuto sócio-animal que a abjecção do próprio nos remeta para um 

nível em que questionamos quem somos, o que somos. Conduz-nos para um 

meio indefinido e indefinível. 

 

Em busca do abjecto, tende a criar-se um espaço privado onde a abjecção do eu 

(self) pode germinar e crescer. Criamos um espaço que ninguém pode invadir, 

onde as nossas perversões podem ser jogadas fora sem vergonha ou 

consequência uma vez que apenas existem na nossa mente.  

 

No estado de abjecção, o medo é posto de lado, embalado, uma vez que o 

medo é um fardo contrário ao objectivo do abjecto, «um fardo tanto repelente 

como repelido.» A abjecção do eu (self) que nos conduz ao abjecto constitui o 

ápice da auto-intimidade onde são derrubadas fronteiras e os limites 

desaparecem. 

 

 

Joel-Peter Witkin, Leda, 1986 

 

Esta perturbante composição fotográfica de Witkin tematiza a obscuridade e  

perversão sociais, baseia-se na lenda de Leda e o Cisne numa reinterpretação 
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do mito. Neste versão moderna e atípica, Leda é metamorfoseada num 

personagem masculino usando uma máscara causando um sentimento de 

desconforto. A figura principal é um ser marginalizado de traços hermafroditas 

envolto num ambiente sui generis habilmente recriado. 

 

Kristeva advoga que não podemos ser inconscientes uma vez que as nossas 

vidas estão cheias de desejos. O próprio pensamento de objectos ou sua 

exclusão torna-nos por defeito conscientes. A autora até exclui os neuróticos e 

psicóticos, dado os classificados nestas condições serem infligidos com violação 

(transgressão), quer seja legal, moral ou religiosa, a negação e a recusa de 

reconhecer (repúdio), neles mesmos desafios para a noção de inconsciente. 

 

Inconsciência pressupõe a repressão de conteúdos. As várias formas de 

repressão que se manifestam em condições psiquiátricas focam-se no objecto. 

Seja na negação ou no repúdio levanta-se a questão: é relevante a negatividade 

para o inconsciente? 

 

As fobias são claramente o mais abjecto visto excluírem a racionalidade como 

base. O constante de escapar de um ponto fixo é a abjecção. O abjecto, a 

viagem. O dejecto não pertence a lugar nenhum. Onde constitui a força 

libertadora expressa em e quanto mais se perde, mais é salvo.  

 

«Abjecção é acima de tudo ambiguidade», onde tudo é turvo, onde não se 

pode ser responsabilizado pelo sujeito/objecto. De facto tem que se cortar com 

tudo que ameace este estado. 

Em vez de identidade, tão procurada pelo animal humano, a pessoa identifica-

se com o que cativa o ser tornando-se seu escravo. 

 

O abjecto não está sujeito a regras, leis, fronteiras e, como tal, separado por 

normas aceites. As perversões também estão aquém do que é culturalmente, 

moralmente e eticamente aceite. Então, abjecto e perversão tornam-se 

parceiros, cada um apoiando o outro. Quanto mais proibido ou repreendido, 

mais intensa a perversão. 
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A fotografia Future Plan #2 do artista japonês Hiroko Okada [1970] digitalmente 

manipulada evoca a noção de transgressão biológica e moral. É lançado um 

desafio à natureza humana causando um certo sentimento de desconforto e 

ambiguidade junto do observador devido à transgressão/violação de limites 

morais e religiosos. 

 

 

 

Hiroko Okada, Future Plan #2, 2003 

 

Abjecção e religião são constantemente considerados como duas forças opostas 

e dependentes. Cada uma percebe que a outra é essencial, que uma não 

existiria sem a outra. Bem e mal, sagrado e profano. Uma define a outra. Esta é 

uma relação parasitária onde uma cresce à custa da outra. 

 

John Isaacs [1968] em The Unseen Structure explora a noção de abjecto 

disformando um órgão, um olho neste caso, aumentando-o insuflando-o até ao 

limite numa membrana gigante. 18 

                                                 
18

 Note-se que se trata da fotografia de uma escultura. A imagem foi escolhida pela sua 
singularidade. 



 31 

 

John Isaacs, The Unseen Structure, 2003 

 

 

1.1.4 Estranheza inquietante  

 

Em 1919, Sigmund Freud escreveu um ensaio intitulado Das Unheimliche 

(Inquietante Estranheza). Este conceito freudiano desenvolvido a partir de e 

intimamente ligado e identificado por Ernst Jentsch baseia-se na etimologia 

alemã heimlich que quer dizer familiar, lar e pátria e unheimlich, o oposto 

daquilo que é caseiro e familiar como ponto de partida para explicar o conceito. 

O termo inquietante estranheza é a negação de tudo quanto é familiar, 

conhecido. Exprime um sentimento de terror, medo e horror não apenas como 

experiência estética, mas também como irritação perturbadora frequente em 

situações quotidianas. 

 

O estranho manifesta-se de várias formas e dimensões entre estes dois pólos, 

sendo que nenhum deles é definido e concordante, pois que o que pode ser 

inquietante para um pode não ser para outro. Esta noção varia de pessoa para 

pessoa. A partir deste pressuposto, estranho constitui uma experiência pessoal. 

Há quem fuja deles, outros que os exploram.  

 

Normalmente, a palavra estranho é usada para definir uma analogia com algo 

conhecido, quer seja um objecto, uma situação ou uma pessoa. O uso da 

palavra está associado a uma suspeita de que o que temos diante de nós é 

conhecido, mas que não faz parte da nossa normalidade "aceitável" e, por esta 
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razão, constituir uma ameaça em si. Assim, está associado principalmente a 

uma experiência negativa que cria desconforto, mas que desperta a 

curiosidade, que nos faz explorar os nossos pensamentos e sentimentos 

latentes que foram, por vezes propositadamente, suprimidos através da cultura, 

religião, normas sociais e tudo o que é considerado tabu. 

 

Segundo Freud, o sentimento de inquietante estranheza está também ligado a 

complexos infantis reprimidos, tais como o complexo de castração ou fantasias 

com o ventre maternal que fazem recordar situações ambíguas. A nossa 

curiosidade em conhecer o que consideramos assustador e perturbante leva-

nos ao processo de diferenciação de sentimentos de ordem positiva, tais como 

o belo e o sublime19, em detrimento de sentimentos opostos de repulsa e 

angústia. Citando dois importantes homens da cultura alemã Rainer Maria Rilke 

[1875-1926] «Lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos 

soportar» e o filósofo alemão Schelling [1775-1854] «Lo siniestro (Das 

Unheimliche) es aquello que, debiendo permanecer oculto, se ha revelado 20.» 

concluímos que o estranho constitui simultaneamente condição e limite do 

belo 21.   

O efeito catártico da arte pressupõe o desvendar de noções de proporção, 

perfeição e harmonia "restringindo categorias limitativas do belo"22 

                                                 
19

 Consultar Eugenio Trías. [1982] Lo bello y lo siniestro. Barcelona: Ariel, 1992.  
20

 Ibidem, p.17. Tradução das citações: “O belo é o início do terrível que ainda podemos 
suportar.” (Rainer Maria Rilke) e “O estranho (Das Unheimliche) é algo que, devendo 
permanecer oculto, se revelou.” (Schelling) 
21

 Cf. ibidem, p.17. 
22

 Em Crítica da Faculdade do Juízo [1790], o filósofo estabelece os fundamentos da estética 
moderna, distinguindo entre quatro “juízos reflexivos”: o senso comum, o bom, o belo e o 
sublime. O juízo de senso comum é puramente subjectivo e sensorial, ao passo que o juízo do 
bom é puramente objectivo e ético em conformidade com a lei moral. Os restantes dois juízos, 
nomeadamente o belo e o sublime situam-se entre os dois anteriores constituindo juízos 
“subjectivamente universais”.  
Kant explora os limites e as condições do conhecimento ao fazer um juízo estético a respeito da 
noção de belo e seu valor subjectivo reivindicando um juízo subjectivo de avaliação estética. 
Kant defende que o belo não está arraigado em nenhum conceito, factor que comprova que 
não existe uma definição exacta sobre o belo, mas sim um sentimento que é universal e 
necessário.  
Na percepção do objecto, o sujeito abarca a plenitude das características e não as 
características isoladas ao contemplar o belo. A contemplação do objecto não quer intelecção, 
mas percepção do mesmo.  
Nesta obra filosófica, Kant aprofunda também a categoria do estranho defendendo que a 
estética deverá ir mais além da categoria limitativa e formal do belo. Segundo o filósofo, a arte 
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conduzindo-a até à vertigem dos limite das suas possibilidades instigando à 

reflexão de sentimentos de ordem negativa, como o informe, a deformação, a 

desfiguração, a transfiguração, o asco, o excremento, a defecação 

estabelecendo uma ligação à situação primordial e aos tabus primários da 

espécie humana.  

 

O fotógrafo norte-americano Gregory Crewdson [1962] trabalha este conceito. 

As suas imagens cuidadosamente compostas e dramaticamente iluminadas 

centram-se frequentemente na paisagem suburbana americana evocando o 

lado desinquietante e as banalidades da vida quotidiana. Crewdson afirma:  

 

I’ve always been interested in the uncanny, in looking into ordinary 
situations and finding something fantastical or mysterious. I’ve 
always been interested in domesticity; I’ve always been interested 
in photographic beauty; and I’ve always been interested in a kind of 
realism 23. 

 

As duas fotografias intituladas Sem Título fazem parte de Twilight, uma série de 

quarenta imagens produzidas entre 1998 e 2002 no Estado de Massachusetts, 

nos Estados Unidos da América. Estas breves narrativas visuais evocam a 

penetração do misterioso na normalidade. As imagens parecem estranhamente 

misteriosas, no sentido freudiano por mostrar algo que nos é familiar, contudo 

                                                                                                                                   
pode promover qualquer tema e sentimento independentemente da moralidade e repulsa que 
possam vir a despertar.  
Segundo Kant, o homem permanece na menoridade pelo facto de não ousar pensar, querer 
permanecer na sua área de conforto e recusar pensar pela sua própria cabeça. A cobardia e a 
preguiça são as causas deste comportamento apático. O homem deve livrar-se dessa 
menoridade que se apossou dele fundamentando a sua maneira de agir e pensar na sua 
própria razão questionando crenças, preconceitos, tradições e opiniões generalizadas pelo 
exercício d próprio espírito libertador. 
Já em Crítica da Razão Pura [1781] Kant havia estabelecido as condições de possibilidade do 
conhecimento sensível através de uma abordagem transcendental, isto é, das condições 
subjectivas ou transcendentais da objectividade que conduzem ao conhecimento. Partindo da 
noção de conhecimento como relação do sujeito com o objecto, não se pode conhecer as 
coisas “em si”, mas “para nós” declarando que não existe a “coisa em si”. A realidade das 
coisas não é apreensível senão enquanto se manifesta através de fenómenos. As diversas 
formas do juízo deverão conter diversas formas da realidade. 
23

 In: http://www.albrightknox.org/acquisitions/acq_2004/Crewdson.html, consultado em 22 de 
Junho de 2010, 19:01. Tradução da citação: «Sempre me interessei pelo sobrenatural, em 
observar situações normais e encontrar algo de fantástico e misterioso. Sempre me interessei 
por domesticidade; sempre me interessei por beleza fotográfica; e sempre me interessei por 
uma espécie de realismo.» 
 

http://www.albrightknox.org/acquisitions/acq_2004/Crewdson.html
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perturbador, diferente e algo inexplicável. 

 

 

 

 
 

Estas imagens encenadas reflectem os sonhos, ansiedades, medos e desejos 

que são a base da vida quotidiana. O ambiente mundano que prevalece nestas 

cenas domésticas faz transparecer um perigo latente que subjaz do conforto do 

lar. Este sentimento desinquietante é conseguido pela fusão entre realidade e 

ficção. A sensação de tranquilidade que delas advém paralisa o interlocutor 

uma vez que entrecruza dois mundos, nomeadamente a realidade banal e a 

narrativa fantástica. Controle e caos coabitam lado a lado. O que parece 

normal pode descarrilar a qualquer momento assumindo proporções 
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desastrosas. O sentimento de que algo que não está bem, está errado ou é 

deprimente permeia as nossas vidas diariamente. A solidão do aconchego do 

lar é avassaladora e representada de forma dramática. Perigo e tragédia estão 

sempre presentes. 

 

Diane Arbus [1923-1971], uma das figuras mais originais e influentes do séc. XX, 

tinha uma predilecção pela franja da sociedade americana mais desfavorecida. 

Fotógrafa nova-iorquina das minorias e dos arquétipos sociais, tais como 

celebridades de circos, loucos, anões, gigantes, nudistas, retratos íntimos de 

família, etc., Arbus retratou a América dos marginalizados, esquecidos e 

desviantes. As suas imagens insólitas a preto e branco tendem retratar o lado 

mais obscuro da sociedade humana com um toque de morbidez revelando a 

essência do ser alienado, isolado com todas as suas desinquietantes "a-

normalidades". 

 

O retrato Identical Twins de 1967 evoca o conceito freudiano de Doppelgänger, 

de duplo, no sentido literal do termo. A existência de um duplo idêntico que 

habita dentro de cada um de nós e que partilha com o outro a consciência e os 

sentimentos de forma quase telepática, suscita tormentos e conflitos 

antagónicos de repulsa e angústia. Na dúvida acerca da própria identidade pelo 

surgimento de uma transferência interior, o sujeito sente-se dividido, 

identificando-se e substituindo o próprio "eu" pelo outro que se manifestou. 

Assim, através do “síndrome de duplos subjectivos” ou sósias, a personalidade 

duplica-se, partilhando e trocando a consciência, os sentimentos e a 

experiência entre elas. 

 

O motivo das gémeas com dependência directa é exemplificativo do motivo da 

duplicação, sendo que a alma dupla é constituída por uma parte mortal e outra 

imortal. As gémeas idênticas vestidas de forma idêntica com o mesmo corte de 

cabelo e fitinha branca – uma a sorrir, outra carrancuda – a olhar fixamente 

para a câmara provocam uma imagem perturbadora e ambígua sugerida pela 

frontalidade da pose lado a lado e pelas expressões enigmáticas de cada uma, 

sendo difícil distinguir se estamos realmente perante duas irmãs fisicamente 
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ligadas ou uma repetição da mesma figura com ligeiras variações. 

 

 

Diane Arbus, Identical Twins, 1967 

 

A simplicidade deste retrato incomum inspirou o cineasta nova-iorquino da 

Bronx Stanley Kubrick [1928-1999] que ecoou a força desta imagem numa das 

cenas emblemáticas da história do cinema no seu filme de terror The Shining, 

1980. 

 

 

Twins em The Shining, 1980 

Stanley Kubrick 

 

O enquadramento das personagens infantis em The Shining cria uma tensão 

própria dos filmes de terror revisitando o tema de Diane Arbus incitando a 

associações livres em torno de gémeas idênticas de natureza insólita cuja 
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presença nos intimida sub-repticiamente. O conceito freudiano de 

Doppelgänger explorado pelo par de irmãs uma década antes pela fotógrafa 

baseia-se num tema banalíssimo como a cena de duas irmãs "certinhas" num 

corredor usando vestidos de um azul celestial com folhinhos e lacinhos de 

cetim cor-de-rosa que combinam com o papel de parede às florzinhas 

convergindo para uma janela e cortina branca ao fundo compondo o ambiente 

doméstico. A junção de todos estes elementos da mise-en-scène com as 

gémeas de mão dada suscita dissonâncias perante um tão harmonioso 

conjunto. Esta imagem está carregada de paradoxos suscitados pelo excesso de 

normalidade levando mesmo a questionar se serão irmãs ou inimigas.  

 

O retrato de pessoas comuns à margem da sociedade reveladoras do lado mais 

angustiado da cultura americana encontra nesta selecção de fotografias 

famosas a preto e branco a sua correspondência visual. Questões de foro 

identitário, de desvio à norma, de atitude e expressões transgressoras 

constituem a temática principal da sua obra fotográfica numa atitude pioneira 

em busca de novos territórios humanos. Citando Diane Arbus: «My favorite 

thing is to go where I've never been 24.» Quando interrogada por que razão a 

artista se sentia tão atraída por freaks, ela respondeu: «Most people go 

through life dreading they'll have a traumatic experience. Freaks were born 

with their trauma. They've already passed their test in life. They're aristocrats 

25.» 

                                                 
24

 In: http://womenshistory.about.com/od/quotes/a/diane_arbus.htm. Consultado dia 30 de 
Maio de 2010, 11:08. 
25

 Ididem. Tradução da citação: A maioria das pessoas passa a vida temer ter uma experiência 
traumática. Os freaks nasceram com os seus traumas. Já passaram o teste da sua vida. São 
aristocratas. 

http://womenshistory.about.com/od/quotes/a/diane_arbus.htm
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A Jewish giant at home with His parents in the       Masked woman in a wheelchair, 1970 

Bronx, NY, 1970           

          

A young man in curlers at home on West 20th Street,            Seated man in bra and stockings, NYC, 1967 

NYC, 1966 

 

Ralph Eugene Meatyard [1925-1972], outro ícone da fotografia norte-

americana, procurou criar uma nova linguagem de criatividade aparte das 

convenções culturais e estéticas do seu tempo estimulando a imaginação de 

realidades emocionais através do uso de máscaras nas suas fotografias a preto 

e branco. O universo de experiências interiores que subjaz detrás das máscaras 

envergadas por pessoas comuns em ambientes perfeitamente normais é 

explicada por Meatyard:  

 

I think every work of art expresses,   more or less purely, more or 
less subtly,   not feelings & emotions which the artist has,   but 
feeling & emotions which the artist knows;   his insight into the 
nature of science,   his picture of vital experience,   physical & 
emotive & fantastic.   Such knowledge is not expressible in ordinary 
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discourse. The reason fort his ineffability is not that the ideas to be 
expressed   are too high, too spiritual, or too anything else,  but that 
the forms of feeling &   and the forms of discursive expression are 
logically incommensurate, so that any exact concepts of feeling 
&  emotion cannot be portrayed into the logical form of literal 
language.   Verbal statement, which is our normal &  most reliable 
means of communication,   is almost useless for conveying 
knowledge about the precise character of the affective life 26.  
 
 

O discurso estético e o vocabulário próprio de Meatyard representado pelo 

recurso insistente da máscara constitui uma estratégia de reinterpretação da 

realidade do quotidiano num processo de reinvenção de si próprio pela criação 

metafórica de uma persona abstracta não-personificada que se esconde atrás 

da máscara que enverga. Todas as suas figuras usam rostos exageradamente 

distorcidos em situações e locais perfeitamente normais à luz do dia. A máscara 

tem várias funções catalisadoras: nivela diferenças ligando as figuras, omite a 

identidade do mascarado e revela emoções desconhecidas.  

 

 

Boy in Old Man's Mask with Doll, 1960 

                                                 
26

 In: James Rehm. Ralph Eugene Meatyard. The Family Album of Lucybelle Crater and Other 
Figurative Photographs. New York: D.A.P, 2002, p. 14. Tradução da citação: «No meu entender, 
toda obra de arte exprime, de maneira mais ou menos pura, mais ou menos subtil, não 
sentimentos & emoções que o artista tem, mas sentimentos & emoções que o artista conhece; 
a sua visão sobre a natureza da ciência, a sua imagem de experiência vital, física & emotiva & 
fantástica. Tal conhecimento não é exprimível num discurso comum. A razão da sua 
inefabilidade não é que as ideias expressas sejam demasiado elevadas, demasiado espirituais, 
ou demasiado qualquer outra coisa, mas que as formas de sentir e as formas do discurso 
expressivo sejam logicamente incomensuráveis, de modo que qualquer conceito exacto de 
sentimento e emoção não possa ser retratado segundo a forma lógica da linguagem literal.   A 
afirmação verbal, que constitui o nosso meio normal e mais confiável de comunicação, é quase 
inútil para transmitir conhecimento sobre a natureza exacta da vida afectiva.» 
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A sombra da existência humana quase gótica é reflectida através desta como 

forma de anonimato, diferença, identidade e particularidade. Os cenários 

escolhidos para as suas fotografias encenadas são sempre lugares comuns, 

espaços ou casas abandonadas ou a natureza selvagem onde fotografa a sua 

própria família (mulher e filhos) envergando máscaras criando ambientes 

desconcertantemente familiares de contornos surreais.  

 

 

Romance (N) from Ambrose Bierce #3, 1962 

 

Os olhares vagos e fixos das suas figuras simultaneamente assustadoras e 

caseiras revelam laços misteriosos e inefáveis entre elas dando conta do 

estranho mundo que as habita revelando expressões de apatia perdidos em 

devaneios sem poder de resposta. A economia de meios expressivos que reduz 

a informação ao mínimo possível condensa a decadência, a distorção e a apatia 

emocional. As paisagens e os retratos simulados revelam uma fantasia e 

cumplicidade grotesca desconcertante dos retratados segundo critérios de 

idade, género, sexo e estatura. Fazem lembrar desenraizadas figuras 

carnavalescas no desempenho do seu papel quotidiano na sociedade. 
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Lucybelle Crater & bi-polar friend, Lucybelle Crater, 1970-72 

 

Apesar de se tratarem de máscaras de rostos humanos, estas figuras mais se 

parecem com monstros pela sua exagerada distorção do que com caras criando 

um imaginário simultaneamente perturbador e sentimental. 

 

 

Untitled, 1961 

 

«To stimulate new thought, Meatyard felt he needed to create new 
emotions, something he sets out to do in the photographs he’s best 
known for, photographs he seemed, in the beginning of his career, 
uncomfortable calling “surreal”27.» 

 

                                                 
27

 Ibidem, p.9. Tradução da citação: «Para estimular pensamento novo, Meatyard sentiu que 
precisava de criar novas emoções, algo que se propõe fazer nas fotos pelas quais ficou melhor 
conhecido, fotografias que parecia, no início de sua carreira, sentir-se desconfortável em 
apelidar de "surreal".» 
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1.2 A herança surrealista 

 

Em parte decorrente do movimento Dada, o movimento surrealista constituiu 

um movimento global de ideias transversal a vários campos de actividade, 

desde a literatura, teatro, cinema até às artes plásticas liderado por figuras 

emblemáticas como André Breton, Georges Bataille, Max Ernst, René Magritte, 

Man Ray, Salvador Dali, Luis Buñuel e Eric Satie. 

 

A originalidade/radicalidade das imagens cinematográficas insólitas dos filmes-

manifesto surrealistas tais como o grande plano da cena inicial da navalha a 

cortar um globo ocular, cadáveres de burros podres dentro de pianos de cauda 

em Um cão andaluz (1928) da dupla de Luis Buñuel e Salvador Dali, ou o 

absurdo do humor negro da cena alegórica de esqueletos vestidos em trajes 

clérgos e a sobreposição de uma cena de luxúria entre os dois amantes num 

impulso irresistível de desejo na lama contracenando com a visão da retrete e 

dos excrementos, conjugando amor com decadência e putrefacção em A Idade 

de Ouro (1931), os espaços visionários de Max Ernst ou as imagens singulares 

de Man Ray, fazem parte do imagético surrealista. 

 

O Surrealismo corresponde a um "estado de espírito" particular que procura 

libertar a linguagem, as imagens e os modos de expressão da 

convencionalidade vigente pela recusa do significado linear e fixo. O uso 

frequente do absurdo e da surpresa constituem um dos artifícios para mover a 

sociedade do seu centro de passividade acomodada obrigando-a a reflectir 

sobre as insuficiências a vários planos. Motivos centrais como a crítica ao 

clero/igreja, a hipocrisia burguesa assente sobre pilares tradicionais, a 

decadência dos convencionalismos sociais, a importância da sensualidade e da 

sexualidade, a força do desejo, os automatismos mentais, o mistério, a 

ambiguidade, o predomínio do racional sobre o irracional e, por último, a 

libertação dos instintos, reflectem a forma de entender a vida e as relações 

humanas de acordo com o espírito surrealista. 
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Dado o carácter experimental e construtivista que une écriture e escrita 

automática28, concretizada através do inconsciente, ao universo maravilhoso 

dos sonhos, a experiência surrealista incorpora e "reconverte" por assim dizer o 

fantástico no quotidiano. Consciente ou inconscientemente, o uso do aparelho 

fotográfico vai fazer nascer uma nova forma de criação pela luz pela sua 

capacidade de percepção e de captação da realidade.  

 

Graças a uma mudança de atitude mental, o fotógrafo deixa de se interessar 

apenas pela função inicial dos processos utilitários e redutores de registo do 

objecto/realidade passando a considerar os efeitos de situações artificialmente 

produzidas de índole estética libertando a fotografia da sua função 

estritamente mimética e lógica. Após as descobertas do microscópio, 

telescópio, raio X e infravermelhos finais do séc. XIX possíveis pela 

electricidade, electromagnetismo e velocidade, estes novos meios de 

observação, documentação e captação exacta da realidade deixam 

rapidamente de preencher o imaginário. A aproximação dos avanços 

tecnológicos e científicos derivados da revolução industrial estruturado numa 

observação rígida da realidade imediata vem contrastar com a necessidade de 

aprofundar o conhecimento indo mais além recorrendo ao automatismo 

                                                 
28

 Para melhor enquadramento teórico do princípio escrita automática publicado por André 
Breton no Primeiro Manifesto Surrealista, em 1924 estabelecendo proximidades ideológicas, é 
importante revisitar o conceito de ostranenie ou desfamiliarização com origens no Formalismo 
Russo desenvolvido pelo crítico e escritor russo Viktor Shklovsky [1893-1984] no seu ensaio A 
arte como dispositivo, em 1917. O termo ostranenie, uma síntese de duas palavras distintas, 
nomeadamente stran [estranho] e storon [lado], constitui uma técnica que força o público a 
ver coisas comuns de uma maneira diferente ou estranha, questionando a sua 
noção/percepção de familiaridade. O estranhamento do que é ou se tornou familiar ou de um 
dado adquirido, e portanto, automaticamente percebido, adquire uma qualidade mecânica 
pela repetição criando ambiguidades por acções repetidas constituindo a função básica de 
todos os dispositivos. A arte apresenta as coisas e a realidade sob uma nova e estranha forma, 
descontextualizando e agitando a percepção do sujeito sugerindo novas vias de conhecimento. 
As nossas experiências são remetidas para o "âmbito" do "automatismo inconsciente" através 
do processo de automatização e repetição exaustiva levando a que os objectos sejam 
substituídos por símbolos, reconhecíveis pelos seus traços iniciais. Como consequência desta 
situação repetitiva, a vida desaparece transformando-se em nada. Pela automatização, a 
percepção passa à não percepção, a complexidade da vida é remetida para o inconsciente 
inebriando a percepção/visão substituindo-a pelo reconhecimento na abordagem da realidade 
contra uma atitude de apatia. A estratégia de tornar estranho serve para activar a visão 
obrigando-nos a questionar a percepção de situações familiares. Este conceito, de origem 
interior, foi aplicado por Bertold Brecht ao teatro épico, apresenta igualmente afinidades com 
o espaço onírico surrealista e na procura e descoberta de um semelhante dentro do eu. 
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inconsciente. Apoiada sobre os recentes estudos de Freud sobre a importância 

do inconsciente revelado no sonho pela hipnose e cura de sono, a criatividade 

fotográfica transpõe as barreiras formais do mero processo de captação 

fidedigna interessando-se mais pelos efeitos produzidos resultantes do 

conjunto. Métodos de expressão fotográfica como montagem, colagem, 

fotograma, sobreposição, dupla exposição, solarização, brûlure, 

enquadramento e alargamento (distorção) são apenas alguns exemplos de 

soluções técnicas de efeitos extraordinários ao serviço da nova proposta 

artística de orientação extra-sensorial. 

 

Através da correlação entre realidade e automatismo mental, a fotografia 

surrealista está directamente associada ao registo inconsciente. As capacidades 

combinatórias da fotografia pelo efeito poético da justaposição de itens 

heterogéneos constitui um médio de libertação do subconsciente procurando ir 

ao fundo das coisas. 

 

Moholy-Nagy afirmou: «Mais leurs compositions, grâce au profond mystère qui 

les habitaient, avaient un effet révolutionnaire et libéraient les émotions29.» O 

poder libertador das emoções proposto pelas técnicas de composição 

surrealistas é alcançado pela extensão simples e instintiva do olhar através da 

introversão. Esta inversão de olhar direccionada para dentro pelo exercício da 

introspecção funciona como uma visão interna,  que procura fotografar o 

mundo interior imaginativo que habita cada um de nós.  

 

Maurice Tabard, Sans titre, 1930 

                                                 
29

 László Moholy-Nagy. [1943]. «Surrealism and the Photographer», The Complete 
Photographer, New York, vol. 9, no. 52, p. 3337-3342. Tradução francesa: «Le Surréalisme et le 
photographe», 1943. In: Peinture, photographie film et autres écrits sur la photographie, Nîmes, 
Jacqueline Chambon ,1993, p.224-229 In: La subversion des images, p. 442. Tradução da 
citação: «Mas as suas composições, graças ao profundo mistério que as habitava, tinham um 
efeito revolucionário e libertador de emoções.» 
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A vida das sombras (dos impulsos e estímulos do subconsciente) reunifica-se 

com a vida quotidiana num gesto de revelação da natureza e entendimento 

próprios de situações do quotidiano onde o maravilhoso e o fantástico se 

revelam. A relação directa com a vida leva estas a perderem a sua fixidez e a 

ganharem vida própria pela força interior da transfiguração através de 

metamorfoses subtis de objectos comuns do dia-a-dia, tais como adereços, 

objectos e situações.  

 

O estado irracional da mente pertencente ao domínio do sonho, da memória e 

do subconsciente suscita imagens inesperadas. O mistério intencional em torno 

de formas múltiplas entre explícito e implícito reflecte um sentido de 

instabilidade essencial ao desafio criativo.  

 

 

 

1.2.1 André Breton  

 

Escritor, poeta e fundador do movimento surrealista, André Breton foi um dos 

grandes teóricos do surrealismo. Influenciado pela obra literária de 

Lautréamont, Arthur Rimbaud, Paul Valéry, Tristan Tzara, Guillaume Apollinaire 

e Louis Aragon, e apaixonado pelos estudos psiquiátricos de Sigmund Freud, 

Breton estabelece os conceitos essenciais na abordagem do objecto surreal.  

 

Em 1924, publica o Manifeste du surréalisme estabelecendo os princípios do 

novo movimento seguido de Second manifeste du Surréalisme em 1930, de teor 

mais político e vertente esotérica com implicações sociais. Mas é nas revistas 

surrealistas como La Révolution surréaliste [1924-29], Le Surréalisme au service 

de la révolution [1930] e Minotaure [1933-39] que se desenrola a actividade 

surrealista, constituindo verdadeiro terreno de debate, criação e crítica. Nadja 

[1928] (O livro termina com a célebre frase escrita em maiúsculas «La beauté 

será convulsive ou se será pas»), Les Vases communicants [1932] et L’Amour fou 

[1937] são apenas alguns livros de histórias de sonhos sobre o amor espiritual, 

carnal e desmedido, a poesia e a liberdade. 
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Em Les Champs magnétiques [1919], revista literária e precursora do 

surrealismo escrita em colaboração com Philippe Soupault e Louis Aragon, 

Breton coloca em prática o princípio da escrita automática, definindo-o no 

Primeiro Manifesto do Surrealismo [1924] como: 

 

«SURRÉALISME, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se 
propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute 
autre manière, le fonctionnement réel de la pensée en l'absence de 
tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute 
préoccupation esthétique ou morale 30». 

 

Entre outros assuntos, o manifesto homenageia essencialmente a imaginação, 

apela ao maravilhamento, à fé na resolução do conflito entre sonho e realidade 

e menciona o princípio da escrita automática. 

 

Os conceitos centrais determinados por Breton que surtem um efeito 

enigmático resultantes de coexistências improváveis de elementos naturais e 

fantásticos, resumem-se a três: a escrita automática como aparelho de 

automatismo psíquico,  o erotismo e sensualidade do corpo feminino como 

reveladores da beleza convulsiva31 e, por último, a noção e poder do 

maravilhoso. 

 

Cada um dos três fundamentos centrais do pensamento e estética surrealista 

acima referidos fornecem meios de experienciação e exteriorização do interior 

psíquico numa transversalidade que procura ligar arte e vida, sonho e desejo, 

concreto, revolução e utopia numa atitude de superação de barreiras. Em Le 

Surrealisme et la Peinture [1928], Breton inicia a sua obra com: «L'œil existe à 

l'état sauvage32.» 

 

 

                                                 
30

 In: Manifeste du Surréalisme, Tradução da citação: « SURREALISMO, s.m. Automatismo 
psíquico puro pelo qual nos propomos exprimir, seja verbalmente, seja de outra maneira, o 
funcionamento real do pensamento. Ditado pelo pensamento, na ausência de qualquer 
controle exercido pela razão, isento de qualquer preocupação.» 
http://wikilivres.info/wiki/Manifeste_du_surréalisme, consultado dai 25 de Junho 2010, 16:40. 
31

 Para mais informação consultar Rosalind Krauss. [1985]. «Corpus Delicti», In: L’Amour Fou, 
Photography & Surrealism. New York/London: Abbeville Press, 1985, p.85-99. 
32

 Tradução da citação: «O olho existe em estado selvagem.» 

http://wikilivres.info/wiki/Manifeste_du_surr%C3%A9alisme
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A escrita automática, como operação de importante envergadura sobre a 

linguagem, tenciona arrancá-la do uso utilitário reificado, libertá-la para em 

seguida restituir o seu poder, constituindo uma nova linguagem pela superação 

dialéctica. 

 

A beleza convulsiva, segundo Breton, «terá de ser erótico-velada, explosiva-

fixa, mágico-circunstancial33» sendo caracterizada como luminosa equiparada 

ao nirvana. O culto da mulher como fonte de inspiração, prazer e delírio é 

representativa do amor louco, desmedido e paixão avassaladora. A propósito 

do papel predominante da figura femina, Baudelaire escreve acerca da mulher: 

«La femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande 

lumière dans nos rêves 34.» 

 

Por último, o maravilhoso e o fortuito constituem outra importante forma de 

percepção. Breton afirma: « *…+ le merveilleux est beau, il n’y a même que le 

merveilleux qui soit beau35 ». O poeta Louis Aragon [1897-1982] escreve no seu 

romance surrealista acerca do maravilhoso e do amor: «Le merveilleux, c’est la 

contradiction qui apparaît dans le réel36». O acaso objectivo é outro dos 

conceitos ligados ao maravilhoso. No âmbito desta ideia de acaso, associa-se a 

ideia do artista surrealista como coleccionador de "achados", de "coincidências 

petrificantes" que o levam a questionar a "inquietante estranheza" do que 

consideramos familiar.37 

 

 

                                                 
33

 Para mais informação, consultar Rosalind Krauss [1985] «Photography in the Science of 
Surrealism». In: L’Amour Fou, Photography & Surrealism. New York/London: Abbeville Press, 
1985, p.31-35. 
34

 Tradução da citação: «A mulher é o ser que projecta a maior sombra e a maior luz sobre os 
nossos sonhos.»  
In: http://litteratura.com/paradis_artificiels.php?rub=oeuvre&srub=ess&id=197  
consultado a 25 de Junho de 2010, 18:25. 
35

 Tradução da citação: «*…+ o maravilhoso é sempre belo, tudo o que é maravilhoso é belo, só 
o maravilhoso é que é belo.»  
In: http://wikilivres.info/wiki/Manifeste_du_surréalisme, consultado a 25 de Junho 2010, 
16:42. 
36

 In: Louis Aragon, Le Paysan de Paris. [1926]. Paris: Gallimard, p. 911. In: http://www.uni-
muenster.de/LouisAragon/dits/amour.htm, consultado a 25 de Junho 2010, 17:12. 
37

 Para mais informação, consultar Quentin Bajac *2009+ “Le réel, le fortuit, le merveilleux”.  

http://litteratura.com/paradis_artificiels.php?rub=oeuvre&srub=ess&id=197
http://wikilivres.info/wiki/Manifeste_du_surr%C3%A9alisme
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Segundo Rosalind Krauss, apesar dos surrealistas nunca terem publicado um 

manifesto que abordasse a fotografia, esta viria apenas a ser incorporada 

posteriormente pelo fotógrafo e artista László Moholy-Nagy em 1943 ao 

considerar as fotografia surrealistas como «prova de uma força pouco comum 

na fusão do comum e do misterioso ou do inesperado, um testemunho 

maravilhoso38.» 

 

A fotografia considerada como automatismo psíquico, testemunho do 

maravilhoso e meio de fusão de desejos, sonhos e experiências paradoxais, 

teve grande ressonância em inúmeros "curiosos" surrealistas na abordagem do 

admirável campo do fantástico e universo onírico. 

 

Vários artistas e fotógrafos captaram este pensamento subversivo nas suas 

imagens fotográficas. Man Ray [1890-1976],  acques-André Boi ard [1902-61], 

Claude Cahun [1894-1954], Raoul Ubac [1910-85], Roger Parry [1905-77], 

Maurice Tabard [1897-1984], Wols [1913-51], Dora Maar [1907-97], Jean 

Pianlevé [1902-89], Eli Lotar [1905-69], Hans Bellmer [1902-75], André Kertész 

[1894-1985] e Brassaï [1899-1984] são apenas alguns dos mais significativos.  

 

As imagens que se seguem foram seleccionadas segundo critérios de 

originalidade, pregnância e afinidade temáticas com o tema da dissertação.  

 

O enquadramento e a economia da imagem de um simples utensílio publicada 

na revista Minotaure, nomeadamente um chapéu de feltro tem uma carga 

erótica pela associação aos de genitais de uma mulher na forma de um chapéu 

masculino. 

                                                                                                                                   
In: La subersion des images, Paris: Centre Georges Pompidou, 2009, p. 124-125. 
38

 Dawn Ades refere a ausência de teorização em L’Amour Fou [1985], p.159, bem como a ideia 
de utilização da fotografia como registo da actividade do grupo, p. 155-189. Consultar artigo 
bastante intuitivo de László Moholy-Nagy [1943], «Surrealism and the Photographer», The 
Complete Photographer, New York, vol. 9, no. 52, p.3337-3342. 
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Man Ray, Untitled, 1933 

 

A fotografia de Brassaï é outro bom exemplo de uma fotografia não 

manipulada. Esta imagem que à primeira vista parece uma imagem banal de 

um nu feminino, denota igualmente uma carga sexual pela representação do 

órgão masculino através do corpo de uma mulher. 

 

 

Brassaï, Sans titre, 1933 

 

A duplicação de membros de bonecas articuladas ilustram os desejos sexuais 

projectando partes do corpo da mulher nas posições e lugares mais 

improváveis. 

 

   

Hans Bellmer, La Poupée II, 1935            Hans Bellmer, La Poupée, 1935 
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A imagem anatómica de traços sadomasoquistas que se segue deforma o corpo 

feminino num espectáculo de carne de um corpo vitimizado e desfigurado. 

 

 

Hans Bellmer, Tenir au frais, 1958 

 

 

Wols regista a crueldade do espectáculo da animalidade tanto no seu estado 

cru e fresco, como no estado que antecede a decomposição. 

 

 

  

     Wols, Sans titre, Tête de lapin écorché, 1938                        Wols, Sans titre, 1938 

 

 

Dora Maar recorre a uma estratégia semelhante ao estranhamento no retrato 

de um ser maravilhoso que se segue, um monstro tenebroso de contornos 

bizarros e olhar assustador. 
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Dora Maar, Portrait d’Ubu, 1936 

 

 

O termo tenebroso também se aplica ao enquadramento destas duas imagens 

de  acques-André Boiffard referentes a um membro do corpo humano, uma 

simples unha do dedo grande do pé aumentada e isolada de proporções 

assombrosas. A deformação bem como a noção de inquietante estranheza são 

bem explícitos numa imagem de teor informe. 

 

 

   

Boiffard, Gros Orteil,    Boiffard, Sans titre, 1929 

      Sujet Masculin, 30 ans, 1929 
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O auto-retrato bicéfalo de Claude Cahun sobrepõe o seu próprio rosto 

andrógino com diferentes perspectivas numa estética radical. A identidade 

fragmentada entre feminino e masculino coabita lado a lado. 

 

 

 

Claude Cahun, Que me veux-tu?, 1928 

 

A série de distorções grotescas operadas por André  ertész frente a um espelho 

de aumentar cria figuras de proporções desiguais desfamiliarizando o corpo 

feminino. 
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1.2.2 Fernando Lemos  

 

No panorama nacional, o movimento surrealista português dá os seus 

primeiros passos finais dos anos trinta. As tímidas manifestações plásticas 

surrealistas datam de 1936 com a exibição de dois quadros oníricos de António 

Pedro [1909-1966] na Exposição de Artistas Independentes.  

É apenas em Fevereiro de 1949 que se realiza a primeira Exposição Surrealista 

no atelier desactivado de António Pedro e de António Dacosta [1914-1990] em 

Lisboa. Cristina Azevedo Tavares analisa o florescimento do movimento 

surrealista enquanto oposição ao regime:  

 
«Em 1947 nasce o Grupo Surrealista de Lisboa não chegando a 
integrar-se ao ser excluído por razões políticas e que incluía António 
Domingues, António Pedro, Cesariny, Fernando Azevedo, José 
Augusto França, Moniz Pereira e Vespeira, para além de António 
Dacosta, que de Paris enviaria trabalhos para a primeira e única 
exposição realizada em 1949.39» 

 

Fernando Lemos, expoente máximo da fotografia no contexto do movimento 

surrealista, apresenta pela primeira vez a sua obra fotográfica na Casa Jalco, 

uma casa de móveis e decorações na Rua Ivens em pleno Chiado a 5 de Janeiro 

de 1952.  

É neste espaço, em pleno regime ditatorial e sob a ameaça da censura, que os 

artistas plásticos Fernando Azevedo [1923-2002], Marcelino Vespeira [1925-

2001+ e Fernando Lemos *1926+ inauguram três “Primeiras exposições 

individuais” ao meio intelectual lisboeta.  

 

Fernando Lemos estreia-se como fotógrafo sendo o único a expor um conjunto 

de setenta e cinco fotografias, resultado de um percurso iniciado em 1949. 

Trinta são retratos de figuras políticas, intelectuais, artistas da época, para além 

de óleos, guaches e desenhos. A acompanhar a exposição que fez escândalo, 

são publicados textos dos próprios artistas, de José Augusto França e de 

                                                 
39

 Cristina Azevedo Tavares «As artes plásticas em Portugal no Século XX». In: Ferrari, Silvia. 
Guia da História da Arte contemporânea: Pintura, Escultura, Arquitectura: os grandes 
movimentos. (Trad. portuguesa). Lisboa: Editorial Presença, 2001, p. 195. 
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António Pedro no catálogo da exposição. 

 

As quatro fotografias de Lemos que se seguem tiradas entre 1949 e 1952 

traduzem o espírito subversivo e léxico fotográfico surrealista em torno de 

núcleos temáticos como a erotização como elemento perturbador da ordem 

moral pelo uso de um manequim inanimado - objecto recorrente da prática 

surrealista - e culto do informe através da voraz animalidade de um talho 

urbano. 

 

Lemos, Manequim Assediado, 1949/52 

 

O motivo do manequim inanimado encontra o seu correspondente visual nos 

manequins/bonecas de Hans Bellmer ou nas possíveis relações de Cindy 

Sherman. O torso feminino decapitado repleto de impressões de mãos tintadas 

num enquadramento ligeiramente inclinado faz alusão à erotização do 

"apalpão" (como o chama o próprio autor) descontrolado. O corpo da mulher é 

apresentado como puro objecto de prazer evocador de fetichismo, de 

inquietações morais  e reflexo de desejos socialmente reprimidos.  

 

 

Hans Bellmer, La Poupée, (detalhe), 1934 

 

Aqui, o manequim enverga uma máscara escondendo a sua identidade. 
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Lemos, Natal do Talho I, 1949/52 

 

 

Lemos, Boxe de Esfolados II, 1949/52 

 

A inquietante estranheza da brutalidade animal implícita nestas duas imagens 

sustentada pelo contraste acentuado de cadáveres de açougues e título irónico 

apresenta afinidades temáticas com a série de imagens a preto e branco 

Abbattoir de Eli Lotar publicadas na revista Documents de Georges Bataille em 

1929 (consultar imagens na p.23-24). O tema do horror, da putrefacção, da 

morte e da carnificina brutal são registados de maneira cruel pela disposição 

em linha das carcaças animais. O corpo como organismo passa por um processo 

de “desfiguração” registando um espectáculo cruel de suplício. O ambiente 

hostil destas imagens impregnado pela condução da luz, isto é, de manchas de 
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luz e escuridão "escandalizam" numa vontade de romper com os cânones 

artísticos da época.  

 

 

Lemos, Sara Valle, 1949/53 

 

Esta dupla exposição do sujeito intencionalmente desfocada que sobrepõe um 

movimento ligeiro de duas caras num jogo de sombras e luz e 

focado/desfocado encontra o seu correspondente visual no retrato de Marquise 

Casati de Man Ray, uma excêntrica aristocrata italiana. A sobreposição de dois 

tempos e da projecção de sombras na parede da primeira imagem indicia a 

dialéctica e dilema visual do todo e sua problematização pelo confronto de 

densidades diferentes através de efeitos de duplicação. A expressividade 

fantasmagórica dos contornos do olhar e multiplicação da visão produzidos 

pela técnica fotográfica de duas exposições destacam o carácter assustador, 

carregado e expressionista da figura captando a essência do dilema da 

percepção pelo exercício da repetição (como também se verifica mais adiante 

em Themlitz). Ambas figuras femininas remetem-nos para os conceitos 

freudianos de inquietante estranheza e dualidade (Doppelgänger) 

transcendendo as dimensões do papel, mero suporte fotográfico 

transfigurando-se. 
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Marquise Casati, Man Ray, 1922 

 

A revalorização da obra fotográfica de Lemos pós 25 de Abril deve-se 

inteiramente a Jorge Molder. Esta redescoberta culminou em 1994 na 

exposição e catálogo intitulados À Luz da Sombra patente no Centro de Arte 

Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa40. Mais recentemente, 

por ocasião de fotografias inéditas do autor, o meio universitário, os média 

(jornais, televisão, rádio e o programa cultural, Câmara Clara da RTP241) bem 

como o meio artístico português, redescobre Lemos pela fotografia.42  

 

Grande parte destas características apontadas pela fotografia surrealista - o 

recurso à duplicação, a desfiguração, o informe, o híbrido e à máscara - são 

igualmente conceitos/estratégias/técnicas utilizadas por Susanne Themlitz nas 

suas criações fotográficas . 

                                                 
40

 Cf. catálogo À Luz da Sombra [1994] que inclui uma colectânea de textos da época de 1951-
53 (exposições na Casa Jalco e na Galeria de Março), da exposição Re-Fotos na Sociedade 
Nacional de Belas Artes em 1982, da exposição Fernando Lemos integrante da Paris-Photo 
patente no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris em 1992 e, 
por último, textos da própria exposição de 1994. Os textos escolhidos são da autoria de Jorge 
Molder, Fernando Azevedo, José-Augusto França, António Pedro, Régis Durand, João 
Pinharanda, Manuel Bandeira, Wolfgang Pfeiffer e do próprio Fernando Lemos. 
41

 Para mais informação consultar entrevista de 35’43’’ de Paula Moura Pinheiro com o artista 
dia 29 de Novembro de 2009.In: http://camaraclara.rtp.pt/#/arquivo/153, consultado a 26 de 
Junho de 2010, 21:12. 
42

 José-Augusto França, historiador, amigo e companheiro de andanças surrealistas e referência 
histórica incontornável tem acompanhado a produção artística de Fernando Lemos desde 
sempre documentado-a activamente até aos nossos dias. Consultar bibliografia. 

http://camaraclara.rtp.pt/#/arquivo/153
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2. Temas recorrentes na obra fotográfica de Susanne Themlitz 

 

A obra fotográfica da artista plástica Susanne Themlitz explora aspectos 

psicológicos que conduzem à interrogação do sujeito sobre si mesmo através da 

representação do corpo. Esta interrogação sobre os limites do eu constitui um 

acto criativo de análise das emoções e expressões próprias do ser humano com 

traços psicológicos e sociais. Esta cisão/fusão com outro ser ou identidade que 

se dá tanto a nível interno como externo, encontra a sua expressão máxima na 

célebre frase de Rimbaud «Je est un autre». A pluralidade do ser e formas que 

este assume remetem para a questão fundamental à natureza humana: quem 

sou eu? 

 

O estudo que se pretende aqui fazer incide especialmente sobre o retrato como 

uma das mais importantes e antigas formas de representação desde as origens 

da arte. A representação de si próprio (auto-retrato) ou do outro é transversal a 

todas as culturas e tempos. Regista-se como que uma necessidade 

incontornável e vital de referenciação e afirmação do retratado face ao mundo. 

O tipo de pose constitui um dos traços marcantes, pois determina a forma 

como nos damos a conhecer ao outro. A posição, a frontalidade ou não 

frontalidade do plano, bem com as partes do corpo retratadas definem59,  o 

preenchimento da imagem parcial ou totalmente.  

 

A tensão ambígua estabelecida entre o retratado e especulação introspectiva, 

entre «natureza instantânea e capturante43» do momento da fotografia e 

composição elaboradamente encenada, entre tempo vivo e tempo passado são 

apenas alguns pontos de partida de reflexão sobre os conteúdos. Citando 

Margarida Medeiros: 

 [...] o retrato paradoxalmente fornece e põe em causa; a imagem 
parada é sempre perturbante: ela nega o movimento, a mobilidade 
e plasticidade do eu, a possibilidade do arrependimento e do 
remorso, ela nega sobretudo a afirmação da vida, porque nos 
transforma em coisas.44  
 

                                                 
43

 Expressão de Roland Barthes. Cf. Barthes. [1980]. Camara Clara, Lisboa: Edições 70, 1981. 
44

 Margarida Medeiros. [2000]. Fotografia e Narcisismo, Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 50. 
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O poder irracional do retrato fotográfico constitui outro dos pontos fulcrais de 

percepção. Mais adiante afirma: 

 

«[...] é antes a forma como a fotografia, pelo seu carácter imediato 
e pseudo-transparente vem acentuar a vertigem do espelho, não 
sendo mais do que o reflexo da vertigem da introspecção e da auto-
observação do indivíduo45.»  
 

 
O carácter introspectivo e dimensão vertiginosa da fotografia como reflexo 

transicional entre corpo, alma e emoção estabelece projecções que conduzem 

ao questionamento identitário. Realidade e ficção entrecruzam-se numa 

vulnerabilidade entre o "eu" que o retrato paradoxalmente fornece e põe em 

causa, e o inconsciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Ibidem, p. 55. 
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2.1 Discurso estético  

 

O interesse pela condição humana, isto é, pela vida subterrânea46 e causalidade 

do mundo interior que habita as estranhas criaturas, sempre se reflectiu na 

obra de Themlitz. A complexidade e enorme variabilidade de mutantes 

híbridos, limítrofes que sofreram metamorfoses são expostas como se de 

espécies se tratassem, muitas vezes no limiar entre reino humano e animal. O 

surgimento de formas adaptativas variadas, bem como do ambiente 

circundante destes dois seres, entrecruza-se embora não seja fácil especificar a 

sua natureza, pois as fronteiras e morfologia externas são por vezes  

intencionalmente pouco claras. As classificações destes "entes especiais" é feita 

através do reconhecimento de traços anatómicos e comportamentos 

caracterizados pela repetição, alguns racionais outros não.  

Consciência e sonho, estado consciente e onírico, realidade, processo 

imaginativo e memória, mundo humano e animal, universo fabricado e 

biológico, indivíduo e colectividade, identidade e alteridade, empatia e rejeição, 

bem como estados emocionais tais como medo, ansiedade, perda de controlo, 

egomania, vontade, inércia são apenas alguns dos temas abrangidos pela 

artista quando nos confronta com os nossos desejos recalcados. 

 

Cada fotografia narra uma história fazendo alusão a uma atmosfera (interior) a 

ser completada individualmente. Os fios narrativos entretecem-se a partir dos 

vários vestígios e registos da imagem. A fotografia como suporte induz 

igualmente à percepção da composição. O universo de Themlitz é constituído 

por uma diversidade de morfologias mutáveis intermediárias baseadas na 

hibridez, transformação e transgressão constante, que se reflecte da seguinte 

forma: no habitat do retratado, na forma como a mise-en-scène é composta e 

pensada, na empatia que tem sobre o observador, na suspensão de um 

determinado estado emocional que se perpetua no tempo, no evocação de um 

silêncio "de um mundo já perdido" e, por último, na fragmentariedade de 

                                                 
46

 A expressão foi retirada do título do catálogo Da Vida Subterrânea editado pela Casa da Cerca 
& Susanne Themlitz por acasião da exposição como o mesmo nome em Abril de 2006. Ver 
bibliografia da artista. 



 61 

memórias passadas. 

 

As suas criaturas, seres mutantes, são dotados de uma disposição psíquica 

muito particular e de um humor apurado. O recalcamento da natureza animal 

no humano vem à superfície mostrando a nossa condição de descendentes do 

mundo animal. O que tão laboriosamente havíamos "domesticado" relegando a 

nossa ligação ao mundo animal é agora reintegrado através da inclusão da 

memória como reservatório de experiências passadas e recalcadas e através de 

técnicas digitais de Photoshop. A fotografia liga singularmente dois elementos 

distintos: a máquina fotográfica e a visão da fotógrafa-artista47. A simbiose 

entre registo automático, objectividade, cópia literal da máquina fotográfica e 

intervenção humana pela visão, subjectividade da intervenção artística, resulta 

numa singularidade própria. É pela intervenção extra-fotográfica que a artista 

constrói os seus personagens. Os processos mecânicos estritamente 

fotográficos unem-se à intervenção manual e subjectiva. A dialéctica da 

amálgama visual resultante destes dois processos antagónicos ilustra a 

especificidade dos mundos alternativos povoados de criaturas informes de 

feições amorfas sugeridos pela artista.  

Que suporte melhor para registar a memória que não a fotografia? Numa 

primeira fase, a fotografia era sinónimo de olhar puro, de mecanização de uma 

verdade óptica rigorosa. Esta ferramenta funcionava como registo e arquivo 

documental fidedigno como herança do passado. Ciente das novas 

possibilidades combinatórias da fotografia, por um lado como registo da 

memória e por outro como laboratório de experimentação, Themlitz aventura-

se na criação de identidades incompletas e fragmentadas. 

A artista serve-se da imagem fotográfica como estratégia encontrando nela a 

linguagem adequada para sugerir outra versão da verdade. Partindo da 

memória colectiva de cada um de nós articulando experiência íntima, 

situações/ambientes em que projecta narrativas intervindo através da 

composição, reinventa novos percursos que conduzem ao questionamento de 

quem somos. Uma das questões que aqui se coloca é perceber como a 

                                                 
47

 André Rouillé [2005] distingue por um lado entre a arte dos fotógrafos e por outro, a 
fotografia de artista. In: La photographie, Paris: Gallimard, 2005, p.308. 
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percepção da diferença pode coexistir sem complexos através de uma ideia de 

verdade fotográfica capaz de captar a essência da alteridade. A estratégia 

adoptada por Susanne constitui um círculo de criação e um desafio ousado na 

procura de superação da dita normalidade vigente. 

 

 

 

2.1.1 Noção de território: construção e desconstrução de território e limites 

 

As obras fotográficas escolhidas funcionam como desafio à diferença, à 

multiplicidade, à transgressão e à dispersão sem contudo cederem ao mero 

desmantelamento do sentido. O conjunto de fluxos articulados em constelação, 

encarado na perspectiva de uma totalidade Dinâmica, deixa entrever fluxos que 

atravessam o todo da obra. O tema da passagem, do entre-lugar ou até mesmo 

do efémero, constitui um dos temas recorrentes que sustentam a visão sobre 

um conjunto de categorias espácio-temporais. A ideia de passagem surge 

também do cruzamento entre paisagens de transição fazendo desta metáfora 

um multiplicador de sensações. O real passa a ser contaminado pelo virtual. As 

esferas outrora limitadas, bem circunscritas, alargam-se oferecendo um 

panorama mais vasto. A mestiçagem de territórios, a ausência de fronteiras 

constituem uma marca do contemporâneo na busca de novas possibilidades 

transversais.   

 

Território pode ser entendido como a demarcação de um espaço específico, 

limitado, finito. A ideia de território também pode ser entendida como 

vantagem sobre outros espaços, pois marca uma denominação. Os limites 

definem a demarcação in extremis desse espaço. Falamos de tangente sempre 

que os limites de dois territórios se tocam. O limite de um território sugere um 

ponto de suspensão de ordem ou desordem, um ponto entre dois não-lugares 

entre simetria e assimetria, entre individualidade e dissolução. Estes intervalos 

limítrofes materializam pontos de cisão de corpos, espaço e tempo num lugar 
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«semi-corpóreo: ele está lá, mas ele está sobretudo expectante48», na 

«expectativa de significação, mas não uma significação fixa 49.»  

 

A periferia da nossa visão é estimulada incitando-nos à necessidade de cruzar 

experiências e conhecimento, assim como à reflexão acerca da definição de 

transferabilidade50. Devemos construir um espaço sem fronteiras e limitações, 

libertarmo-nos de modos de estar ancorados em referentes inflexíveis através 

da ideia de transferabilidade, um espaço permeável de fluidez. 

 

Themlitz convida a deixarmo-nos levar pelos sentidos, pela empatia das suas 

imagens e personagens retratadas ultrapassando barreiras físicas e psicológicas, 

saindo do isolamento individual à descoberta do colectivo e universal sem 

reservas. As possibilidades da transformação e da transferabilidade de 

territórios demarcados é essencial à partilha e descoberta de novas espécies da 

evolução morfológica e em busca da catarse. A afirmação metafísica «Eu sou o 

meu mundo (O microcosmos)»  de Wittgentstein traduz bem o pretendido. 

 

 

 

2.2 Noção de paisagem 

 

As considerações aqui apresentadas referem-se à noção de paisagem interior, 

variável por oposição à paisagem geográfica e visual na verdadeira acepção da 

palavra. A obra fotográfica de Themlitz em redor do corpo e de alguns objectos 

de mise-en-scène trabalham formas de representação e de vida excêntricas 

onde a existência parece desenraizada do seu habitat habitual, onde o “eu” e a 

existência contracenam cara a cara, onde a memória é reactivada até aos 

confins do subconsciente em busca de outras realidades suprimidas.  

No jornal Paraíso Público de 2004 em edição bilingue português-alemão por ela 

                                                 
48

 Anne Cauquelin. «Sítio, lugar e mundo». In: Curadoria do local. 2005, p. 112. 
Segundo Cauquelin, um lugar é incorpóreo quando apenas se concebe em movimento por não 
ter corpo fixo, ser estável e encontrar-se em perpétua vacilação. 
49

 Anne Cauquelin. «Sítio, lugar e mundo». In: Curadoria do local. 2005, p. 113. 
50

 Cf. Gabriela Vaz-Pinheiro. [2005]. Curadoria do local. 2005, p. 76. 
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editado com uma tiragem de 1000 exemplares, encontra-se um pequeno artigo 

intitulado «A Paisagem como situação» que passo a  citar:  

 

«Era uma epifania, uma visão, uma aparição panorâmica. A 
paisagem como estado não fotografável – que nunca aparece em 
público, que não dá conferências de imprensa ou entrevistas, que é 
considerada espaço de recato e que é estilizada pelos media como 
um fantasma – estava ali de um momento para o outro. Como é 
natural esta afirmação não se encontra documentada 
fotograficamente, mas há testemunhas que presenciaram os que se 
beliscaram uns aos outros, antes de se levantarem para uma 
Standing Ovation. A aparição pode ter sido anunciada por um leve 
rumor e até talvez se tivesse podido suspeitar de qualquer coisa 
quando apareceu. Mas foi tudo muito rápido. 51» 

 

O tom humorístico deste trecho redigido ao estilo jornalístico impessoal denota 

uma distância do noticiado. De facto, a paisagem interior ou o estado de 

espírito sugerido por um ambiente suscitador de empatia não são fotografáveis 

ou quantificáveis. À semelhança da obra L’Air de Paris de 1919 na qual Marcel 

Duchamp parodia com a ideia de uma ampola de soro selada deter essência do 

"ar" de Paris, a noção de paisagem é igualmente abstracta podendo ser 

interpretada como um desafio. Através da imaginação, podemos sentir l’air de 

Paris, mesmo que nunca tenhamos lá estado. Como então, hoje tudo é volátil, 

as relações humanas não são tangíveis e a vida em conjunto, tanto familiar, 

como extra-familiar, perde consistência e estabilidade por oposição a um 

conjunto tradicional estável de valores e modos de vida cultural e política. A 

paisagem interior, essa noção paradoxalmente tão abstracta e concreta porque 

vivida por cada um de nós, dá conta do campo minado da pós-modernidade 

que dificilmente permite que se faça planos para modos estáveis de sociedades 

futuras. 

 

Se considerarmos paisagem como a relação do ser humano com o resultado da 

"inter-acção" entre factores, entre um conjunto de variações e formas, 

concluímos que a sua morfologia define o carácter da paisagem. A paisagem 

que aqui se pretende analisar é o interior psíquico captado pela consciência 

                                                 
51

 Consultar boletim Paraíso Público, 2004 em anexo, p.127. 
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humana moderna e seu carácter dinâmico em (des)equilíbrio. 

 

Para Carl Sauer [1889-1975], autor do artigo «A morfologia da paisagem» de 

1925, a paisagem é como um organismo complexo, resultado da associação de 

formas que podem ser analisadas. Nas palavras de Sauer, a paisagem «tem 

uma forma, uma estrutura, um funcionamento e uma posição dentro de um 

sistema, e este sistema está sujeito a desenvolvimento, transformação, 

aperfeiçoamento52.» 

 

A migração de sentido que paisagem sofreu, adaptou-se às formas 

contemporâneas de pensar sobre o espaço fazendo a ligação do estudo 

geográfico com as actuais preocupações humanas ligadas a questões de 

cultura, identidade e significado. 

 

Para Themlitz, paisagem constitui uma geografia interior funcionando como 

espaço de reflexão entre ficção e realidade com uma função específica, 

nomeadamente a de reflectir formas de percepção temporais, espaciais e 

identitárias. Pensado e construído, a artista propõe um observatório 

abrangente e estimulante propondo um levantamento arqueológico da 

natureza humana submetendo os sentidos ao escrutínio da análise 

questionando os nossos hábitos perceptivos, baralhando as leis. Esta paisagem 

que às vezes mais se parece com um labirinto interior e que habita a memória, 

não tem limites nem fronteiras «apoiada em leves estruturas suspensas53.»  

 

A sequência de fotografias que se segue intitulada Paraíso de 200454 foi tirada 

numa floresta, no Sul da Alemanha, perto de Friburgo (informação fornecida 

pela artista). Este é o habitat perfeito para as figuras construídas habitadas por 

uma estranheza desconcertante. A natureza selvagem da floresta 

providenciada entre outros pelo relevo, pelas copas das árvores e pela manta 

morta da folhagem é adequada à elevada diversidade de espécies encontradas.  

                                                 
52

 Carl Sauer. [1926]. «A morfologia da paisagem». In: Paisagem, tempo e cultura. 1998. 
53

 In: Gisela Rosenthal. [2005].  «O Olhar Oblíquo», Metamorfopsia Dois Mil e Cinco, Lisboa: 
Assírio & Alvim e Fundação Carmona e Costa, 2005, p. 5. 
54

  Consultar boletim Paraíso Público em anexo, p.118-138 
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Themlitz insere as suas criaturas neste universo singular subvertendo os 

hábitos perceptivos e a "ordem natural" a que estamos habituados. Reino 

animal, vegetal e mineral partilham o mesmo terreno em liberdade.  

 

 

 

O uso de máscaras maleáveis em borracha de formato anatómico tem um 

sentido paradoxal. Por um lado integra o sujeito na paisagem, como é o caso 

da segunda fotografia em que vemos uma figura de galochas, gabardine e 

capuz desportivo envergando uma máscara com o focinho de um suíno a ser 
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puxado por um cão de raça que o leva pela trela. Este quadro parece-nos 

absurdo ou mesmo grotesco ao ver uma criatura transitória de fisionomia 

híbrida entre animal e humano numa actividade rotineira que nos é 

perfeitamente familiar como a de passear o cão, um dos animais domésticos 

por excelência. A artista aplica o humor como modelo de subversão em dois 

momentos distintos:  primeiro, não distinguimos animal do humano pelo uso 

de máscaras e, segundo, o cão obediente que tem de ser levado a passear 

conduz o outro adoptando uma atitude subversiva levando a dianteira. A 

máscara protege e oculta a verdadeira identidade sendo transportável e 

opcional a sua aplicação. Constitui uma incógnita deixando que sejam os outros 

(nós) a definir aquilo que é. Nesta série, a artista cria máscaras que enverga 

apropriando-se do seu próprio corpo como personagem das suas especulações 

sobressaindo as relações da natureza humana num ambiente primitivo. A 

complexidade anatómica das criaturas surgem como inspiração criativa 

sugerindo uma liberdade de visão que questiona o "património humano", 

convidando-nos a penetrar no limbo entre verdade e ficção deixando a habitual 

zona de segurança. 

 

Na penúltima e última fotografia, podemos ver a consistência/resistência do 

material destas máscaras de seres transitórios. Na penúltima imagem, a 

máscara é apresentada como um troféu de caça que quase se confunde com a 

folhagem morta. O ângulo descendente de visão da fotografia sugere uma 

fusão de cores e de planos resultando numa harmonia de vários tons e formas 

que se confundem. 

 

O silêncio sugerido nestas imagens a cores (exemplificados p. ex. pelo nevoeiro 

da primeiro imagem e pelo musgo viscoso em torno da árvore da imagem 

central) induz à interiorização que alimenta o mundo das nossas fantasias e a 

nossa relação connosco próprios e com a vulnerabilidade das nossas 

obsessões, desejos, tormentos e medos. O corpo é o território onde se 

entrecruza o público e o privado onde trabalhamos os nossos medos e desejos. 

À semelhança das nossas angústias não conhecerem limites, o nosso ego 

também não conhece. O paradoxo de repugnância e fascínio por 



 68 

representações de corpos híbridos (dado a mutabilidade e transitoriedade do 

mesmo) faz despertar a consciência de cada um de nós instigando à exploração 

psicológica e morfológica.  

 

Este lugar mágico, que poderia ter sido retirado de uma fábula ou de uma cena 

mitológica, no qual parecem não existir leis nem regras, onde a energia 

criadora e redentora flui, ressurge no bosque nórdico. Este é o palco perfeito 

para a projecção de um universo paralelo numa busca de pureza máxima de 

síntese do homem com o mundo. Este local de refúgio por excelência encontra 

tanto na paisagem interior como exterior, um cenário ideal para fazer ressurgir 

a consciência humana adormecida à espera de ser desperta. A sinergia de 

gestos, comportamentos, atitudes e situações contraditórias criadoras de 

novas paisagens reivindica uma nova etapa de consciencialização assentes na 

respeitabilidade da variedade e pluralidade do ser. A perplexidade sobre 

paisagens limítrofes não deve constituir motivo de repulsa, mas sim de 

tolerância, uma vez que os territórios entre humano e animal se esbatem cada 

vez mais, pois são «membros iguais de uma mesma humanidade 

homogénea55.» 

 

As estruturas labirínticas da psique e da condição humana tematizadas na sua 

obra fotográfica não são mais do que uma lúcida reflexão sobre a actualidade 

no limiar do século XXI, um tempo em que, projectados para o futuro, 

reflectimos sobre as nossas origens. As certezas que tínhamos sobre nós 

próprios alcançadas pelo processo de civilização e colonização de territórios 

sobre os outros seres tornou-se vulnerável. As semelhanças entre os seres 

reivindicam uma nova identidade para além dos comportamentos codificados e 

das palavras. As emoções e os afectos humanos, bem como comportamentos 

comunitários, são revalorizadas. Themlitz analisa a natureza e o significado de 

linguagens não verbais, mais particularmente expressões corporais como 

elementos de caracterização psicológica e de taxinomia social. O mundo é um 

enigma feito de signos obscuros, de figuras estranhas, de contradições, de 

retornos, de desdobramentos e de personagens habitadas por forças exteriores 
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que passam de uma realidade a outra, de um estado psíquico a outro. Este 

mundo guiado por estes caminhos que se bifurcam sem cessar afectam a 

linguagem, os seres, os lugares segundo uma lógica de repetição e diferença. 

Afinal, o homem é um animal social. 

 

 

 

2.2.1 A floresta como lugar efabulatório 

 

A floresta é vital para a vida dos seres humanos por constituir, entre muitas 

outras razões, um verdadeiro pulmão do mundo. Para além da importância 

incontornável da floresta no equilíbrio natural, esta adquiriu simultaneamente 

um valor simbólico ao longo da História. O seu papel regenerador como recurso 

natural longe da civilização e dos centros urbanos confere-lhe um destaque 

especial. 

 

Na literatura, a floresta constitui um universo ficcional, maravilhoso, idílico, 

com um imaginário muito próprio, palco de inúmeros contos populares, de 

fábulas e de lendas. Estes géneros de narrativa que relatam as peripécias do 

regresso de alguém que se julgava morto ou de um herói, baseia-se na tensão 

que exige uma solução, no imprevisto dentro dos parâmetros previstos, na 

unidade, no conflito numa lógica linear com início, meio e fim. O saber, bem 

como muitos ensinamentos populares, sobreviveram pela transmissão oral 

através destes géneros literários.  

 

Este lugar em completo contraste com a civilização sempre incitou à 

interiorização funcionando como espaço próprio para as emoções individuais. A 

floresta representa a paz: nela, é possível o homem distanciar-se da vida real, 

deixar tudo para trás e vaguear em pensamentos recolhendo-se no seu mundo 

imaginário com facilidade. A agitação do homem contrasta com a paz e o 

sossego da floresta. O homem situa-se em constante busca de si próprio, das 

                                                                                                                                   
55

 Gilles Lipovetsky .[1983], A Era do Vazio. Lisboa: Relógio d’Água, 1989, p. 182. 
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suas origens, do infinito e da liberdade. Este associa a floresta às suas origens 

por lhe conferir um sentimento de bem estar, segurança e protecção.  

 

No séc. XIX, a floresta tornou-se o símbolo da pátria e de descendência comum 

do povo alemão. A floresta, património cultural por excelência, está 

profundamente enraizada na cultura e folclore deste. Ainda hoje as longas 

caminhadas pela floresta em pequenos ou maiores grupos constituem um ritual 

ocupando os tempos livres pela sua acção benéfica. O ar puro, o silêncio e a 

beleza da natureza são apenas algumas das razões que levam à procura desta 

forma de retiro. 

No entanto, a floresta tem uma valência paradoxal. Se por um lado a natureza 

tem uma função apaziguante, por outro ela vem destabilizar sentimentos 

recalcados, tais como medos, desejos, angústias, fobias, etc. A ideia de 

normalidade do homem é questionada pelo desregramento de noções sólidas 

entre humano e inumano no limiar entre os dois. 

 

As malformações, deformações, hipertrofias ou multiplicidade de certos órgãos 

cuja imagem se cristaliza na figura quimérica do monstro e que constituem um 

desvio à norma são automaticamente repudiadas pelo homem. De facto, o 

«monstro só surge quando é preciso pensar a humanidade do homem56.» As 

identidades entrecruzam-se em busca de novas vertentes, de duplos. Desejos 

animalescos, desejos humanos - o monstro humano. Nas palavras de José Gil 

«Os homens precisam de monstros para se tornarem humanos57.» Esta parece-

me ser a questão que está na base da criação dos seres insólitos e transitórios 

da artista. A ideia paralela de figuras híbridas que sofreram uma mutação 

fisionómica e por vezes comportamental reflecte-se nas composições de 

retratos fotográficos da série Egomaníacos e Imperfeitos de 2000 que se 

segue.58 

                                                 
56

 José Gil. [2006]. Monstros. Lisboa: Relógio d’Água, 2006, p. 116. 
57

 Ibidem, p. 82. 
58

 Esta série de fotografias foi retirada de uma instalação como o mesmo nome. Consultar DVD 
em anexo da instalação intitulada Egomaníacos e Imperfeitos de Thom de Bock, 2000, 14’. 
Consultar igualmente anexo p.139-154 
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Sem Título, 2000 

 

Este retrato a preto e branco de um grupo caseiro que encontramos nos contos 

das florestas das nossas memórias, fixa a passageira e imperfeita condição 

humana com humor, ironia e afecto, segundo uma lógica genealógica 

reconstruindo ligações e valores efabulando sobre a própria existência foi tirada 

em Sintra (informação fornecida pela artista). A galeria de camponeses de 

traços anatómicos manipulados em forma de registo documental dá relevo a 

lembranças e resquícios de tempos passados através das vestes e gestos. A 

perspectiva da rã, adoptada nesta composição, dirige o nosso olhar para o alto. 

As associações livres com mundos esquecidos distantes no tempo e na 

memória percorrem o nosso pensamento transportando-nos para o universo 

fantástico do sonho ou da viagem através da imaginação. A objectividade da 

realidade fotográfica deste estranho grupo é apenas possível pelo uso do 

truque e do artefacto resultando numa nova abordagem do real à moda antiga 

própria de outros tempos. A transformação operada nestas criaturas deixa-nos 

incertos entre verdade recriada e fábula intencional. 
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Sem Título, 2000 

 

 

Sem Título, 2000 

 

Estes dois retratos numa gradação de brancos, negros e cinzentos da mesma 

série enquadram-se perfeitamente nesta linha de figuras fantásticas. A 

montagem fotográfica à maneira antiga, na convencional forma de postal, 

quiçá encontrado na feira de Sintra, utiliza uma técnica de duplas exposições 
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feitas em laboratório (negativos em vidro digitalizados e manipulados 

digitalmente revelados em papel mate baritado emoldurados com 

passepartout). A gradação de tons cinzentos e negros destes retratos 

fortemente teatralizados, desde a pose até à decoração do espaço envolvente, 

recria um ambiente longínquo num gesto de reposição de lembranças e 

resquícios do passado. A memória é avivada pelo lusco-fusco da mente 

lembrando tempos passados. A intencional neutralidade cinzenta das imagens 

sem qualquer referência, complementada pela rigorosa imobilidade do corpo 

encenado, torna-as anónimas. Corpo e lugar articulam-se na mesma linha de 

pensamento. O anonimato distancia-nos propositadamente surtindo um efeito 

de surpresa e curiosidade para nos aproximar de seguida. 

 

Analisando ambas imagens, notamos um denominador comum, 

nomeadamente a fusão de um elemento animal no conjunto do corpo 

humano. A hibridez de traços fisionómicos que insere ora a própria cara da 

artista no corpo de um cão sentado num tradicional cadeirão de verga sobre 

uma típica calçada portuguesa como se de um trono se tratasse, ou ao 

adicionar uns salientes chifres e umas orelhas de veado à cara masculina de 

uma simples camponesa de peitos grandes e xaile às costas, são 

destabilizantes. 

 

Sem Título, 2000 
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Este próximo retrato de meio corpo em formato oval59 é igualmente 

significativo por representar um ser híbrido de cruzamento de espécies. Neste 

caso, o cenário é novamente neutro e desprovido de ornamentos destacando a 

figura excêntrica que nos olha de frente. O olhar penetrante que nos fixa, o 

sorriso matreiro sugerido pela expressão facial realçada pelo bigode e pela 

posição curiosa das mãos, sendo que a esquerda se encontra por debaixo do 

uniforme como que desabotoando um botão da farda e a direita repousa sobre 

a perna, compõem esta imagem singular. A postura séria do retratado é 

anulada pela inserção de um amplificado par de asas membranosas de 

morcego abertas nos ombros deste e pela saliência de duas pequenas orelhas  

pontiagudas. Sendo a audição um dos sentidos mais pronunciados nos 

mamíferos em geral, a agudeza sensorial é sugerida pela parte externa e visível 

do aparelho auditivo, nomeadamente a orelha saliente, o órgão de audição per 

se.  

 

Os morcegos (ratos com asas), espécie primata, são um dos mamíferos mais 

desenvolvidos por serem os únicos a poder voar. As flexíveis asas dos morcegos 

são formadas por uma membrana de pele que se estica dos lados das pontas 

dos ossos. Por serem animais nocturnos e alguns se alimentarem de sangue, 

têm fama de perigosos geralmente associados ao mal. Contudo, a visão dos 

morcegos adapta-se perfeitamente a ambientes com pouco luminosidade. Para 

além da excelente visão, escutam maravilhosamente bem e têm um olfacto 

apuradíssimo. 

 

A simbiose encontrada entre a ilustre figura realçada pelo uso de vestuário 

distintivo que remete para um determinado código oficial de conduta austera, 

evocando a farda militar, contrasta com as grandes asas abertas e o par extra 

de orelhas afuniladas de morcego, o sorriso matreiro e profundo olhar do 

retratado. A soberania sugerida pela indumentária masculina e pela presunção 

da pose é ainda enfatizada por pequenos detalhes, tais como as fitas de cetim 

pretas simetricamente atadas na frente sob o colarinho branco da camisa e 

                                                 
59

 Note-se que o original não tem este formato. Imagem retirada do livro Paraíso [2004],  
p. 114. Consultar restante galeria de retratados desta série em anexo p.139-154. 
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apliques sofisticados em forma de estrelinha sobre as mangas da farda. O 

requinte é quebrado pelos membros e órgãos animais infringindo limites num 

acto de assimilação e fusão em busca de novos territórios sugerindo outras 

paisagens. A supremacia humana sobre a espécie animal é questionada 

incitando à introspecção e obrigando a pensar. Não pode o homem estabelecer 

uma ligação natural com a pureza animal? O estado natural entendido como 

estado verdadeiro não faz evoluir a espécie humana em vez de a fazer 

regredir? 

Contudo, este ser mutável, volúvel e instável denota uma soberania no 

conjunto harmonioso dos seus componentes. A nova área conquistada é 

apenas possível pela extensão e fusão do território pessoal a partir da viagem 

vivencial num discurso narrativo.  

 

 

Sem Título, 2000 

 

A digressão espácio-temporal, porventura inspirada no retrato das gémeas 

idênticas de Diane Arbus, prossegue nesta imagem quimérica. A afirmação 

anatómica dos órgãos auditivos resulta no aumento exagerado das orelhas e 

do focinho de ambas mulheres de mãos dadas num jardim vestidas de forma 
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idêntica usando uma combinação de saia comprida até aos pés e camisa 

branca, sobre patins. O conceito de duplicação60 é retomada criando uma 

incerteza visual pelo efeito de surpresa integrando um ilimitado imaginário de 

associações. 

 

A Serra de Sintra, local caracterizado pela sua singularidade atmosférica, serviu 

de palco a esta série. Devido à sua destacada altitude e condições climáticas 

muito peculiares, o maciço montanhoso de Sintra é conhecido pelo seu 

microclima mediterrânico, mas de feição oceânica onde se regista um alto grau 

de humidade, ventos fortes e denso nevoeiro. A exuberante vegetação de 

contornos irregulares alterna com zonas menos arborizadas de rochas 

sedimentares e basálticas ricas em minerais ritmadas por zonas de enormes 

blocos graníticos. A artista conjuga a diversidade destes vários domínios na sua 

obra, talvez pelo facto de ter crescido nesta serra e de aí passar temporadas na 

sua casa de Sintra. 

 

O equilíbrio natural foi alterado. Estes seres de dimensão grotesca em 

desproporção com o real são fruto de uma composição fantástica de natureza 

transgressiva. O mundo tornou-se fábula, isto é, o mundo apenas existe na 

narrativa. As identidades dissolvem-se para dar lugar a ficções puras de 

dimensão inquietante. 

 

Para melhor ilustrar esta fábula de contornos labirínticos para onde tudo 

conflui e de onde tudo se encontra, entre os vaivéns da vida interior e exterior 

povoada de memórias, a artista escreve e manipula textos narrativos que 

complementam a sua obra. A narrativa que se segue foi inspirada em livros de 

ciências com descrições de comportamentos animais. Themlitz retirou frases, 

alterou-lhe ligeiramente o sentido trocando palavras num processo de colagem 

partindo de ideias já existentes (informação cedida pela artista). 

 

                                                 
60

 Note-se que os elementos introduzidos nas caras são o rosto da própria artista (informação 
fornecida pela artista). Aqui, verifica-se uma vez mais o recurso à estratégia da duplicação na 
criação de personagens sósias. 
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Egomaníacos e Imperfeitos  
 
Não pedem amor nem piedade. Não têm esperança e não fazem 
amigos. Refugiados na escuridão evitam potenciais 
inimigos. Mesmo quando alguma coisa os cega, consideram a luz 
perigosa. Mal se acende a lâmpada da cozinha precipitam-se em 
busca de abrigo. Estão sempre prontos para as suas rondas em 
busca de alimento. Não têm responsabilidades depois da 
procriação. São descontentes: detestam ser o que são, mas 
detestariam ser outra coisa - em sua opinião todas as criaturas 
merecem absoluto desprezo. Esporadicamente, a sensação de 
ofensa é irresistível e então tentam vingar-se, mordendo, mas sem 
grande entusiasmo. O ambiente serve-lhes de escudo contra 
inimigos. Movimentam-se entre uma muralha, de um lado, e um 
abismo do outro. São exploradores e pioneiros sobreviventes. São 
manipuladores manipulados. Tanto se lembram do bem que lhes 
fazem como dos perigos por que passam. Podem fugir de quase 
tudo e preferem fazê-lo: um salto em distância não é nada. Atingem 
um tamanho assustador. A força é-lhes útil, porque têm que ganhar 
a vida nas condições mais variadas. Quando encontram parasitas, 
enfiam aí o pé e esperam que ele fique coberto destes furiosos 
bichos. Então, sentam-se e lambem o pé com o maior gosto. Será 
temerário o predador que descuidadamente se aproxime dos 
poderosos seios dela. Viajam apenas o estritamente 
necessário. Instalam-se no canto mais confortável. São 
domesticáveis; se ninguém se interessa por eles, aborrecem-
se. Tudo o que fazem são alusões. Quando olham vêm outras 
coisas. As recordações são profusas e confusas. Duvidam dos 
valores. É difícil distinguir eles das elas sem o auxílio de uma 
autópsia (existem profundas suspeitas de que os próprios 
enfrentam o mesmo problema). Levam uma vida incerta e 
desagradável, estão sempre na defensiva. Sempre foram de uma 
vigorosa actividade. Tornam-se de repente passivos, dedicando-se 
ao grande objectivo de se curar. Há nos comportamentos estranhos 
uma inteligência selvagem e a intenção profunda de alta 
estratégia. São burladores individualistas. Não acreditam ser 
possível pensar nos objectos fora do seu contexto. Com o tempo o 
seu génio parece melhorar.  
... (continua)  
 
 

 

O episódio narrativo realça características de seres isolados, anónimos, ingratos 

e hostis que habitam uma paz podre no seu quotidiano e que se tornaram 

zombies. O tom monocórdico deste trecho, em forma de relatório clínico e 

distante impessoal sobre criaturas egocêntricas e descontentes, é insólito, pois 
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nunca chega a revelar a quem realmente se refere o texto. A afectividade 

natural da vida comunitária parece inexistente fortalecendo o devaneio do ego. 

Os vícios da humanidade são aqui reflectidos. Os comportamentos e atitudes 

descritos são ambíguos, pois tanto se podem reportar a seres humanos como 

animais, ao domínio virtual/fantástico como à realidade. Os limites entre estes 

dois mundos esbatem-se entrecruzando seres distintos num exercício de 

consciencialização e auto-reflexão sobre a verdadeira identidade dos seres e 

lugares que nos habitam. Há uma sensação ambivalente de estranheza e de 

proximidade quando tentamos fazer correspondências entre o corpo humano e 

o corpo-informe proposto. 
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2.3 Cartografia anatómica 

 

A cartografia anatómica constitui um conjunto de operações técnicas e 

artísticas operando como uma estratégia em constante transformação do ser 

através do retrato psicológico e físico geo-gráfico dando conta das inquietudes 

do sujeito. A fotografia contemporânea representa um importante papel na 

alteração da concepção do corpo pós-moderno e na comunicação de novas 

mensagens pelas possibilidades técnicas do médium. 

 

Segundo T.S. Eliot, «o tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez 

presentes no tempo futuro, e o tempo futuro contido no tempo passado61.»  

A discussão em torno do futuro é feita de avanços e retrocessos, de diferença e 

repetição, de mudanças de forma, estrutura, natureza e hábitos. A morfologia 

humana, isto é, o estudo da forma, configuração, estrutura da matéria humana 

pela disposição das partes que a compõem pretende revelar os processos pelos 

quais elas são construídas a partir dos seus componentes. 

 

A densidade do ser, isto é, a complexidade de vectores que o compõem é 

reflectida na hibridez dos seres insólitos criados pela artista. Themlitz conjuga 

diferentes paradigmas investigando a sua origem e evolução, redefinindo os 

critérios de diferenciação e aglomeração entre as espécies. Estes seres 

fantásticos situam-se numa zona de transição em coesão harmoniosa com o 

mundo, uma vez que o ser emerge com a natureza. O corpo é simultaneamente 

humanizado e desumanizado. A sensação de libertação da sua própria 

corporalidade constitui uma plataforma necessária na digressão interior e 

exterior do ser. A abolição dos limites entre dentro e fora é vital. Realidade e 

ficção convergem. As modificações corporais, operadas pela passagem do 

estado real ao irreal, suscitam novas e antigas sensações em simultâneo 

reprimidas pelo subconsciente. O desenvolvimento de certos e determinados 

órgãos do corpo constitui um território de experienciação por explorar.  

                                                 
61

 Poema Burnt Norton (no.1 de “Quatro Quartetos”) “Time present and time past/ Are both 
perhaps present in time future,/ And time future contained in time past. In: T.S. Eliot, Quatro 
Quartetos, Trad. Maria Amélia Neto, Lisboa: Edições Ática, 1983. 
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Os próximos casos de estudo que se seguem procurarão questionar e analisar a 

identidade instável do ser mutante e híbrido e suas potencialidades através de 

uma estratégia de reflexão sobre a complexidade da existência humana tanto a 

nível formal como metafísico. 

 

 

 

2.3.1 Hibridez 

 

Hibridez designa «cruzamento de espécies diferentes» sendo genericamente 

considerada sinónimo de «fecundidade entre indivíduos diferentes na 

variedade ou na espécie». O potencial do cruzamento de pontos de fusão 

sugere uma evolução que nos incita à reflexão, bem como a processos 

introspectivos pela tendência de chocar. A descontinuidade do nosso próprio 

corpo considerado fora das normas da racionalidade e integridade, poderá ser 

pensado como segmento de uma paisagem. A junção de formas humanas e 

inumanas são reveladoras de situações desconfortáveis com um equilíbrio 

próprio por introduzir um novo espectro de possibilidades alargando as 

funcionalidades do património genético. A fusão de paisagens interiores e 

exteriores, alcançada pela hibridação, projecta-nos para outras dimensões, 

lançando confusão em torno das aparentes certezas de percepção, sublinhando 

a insistência de processos auto-reflexivos e cognitivos da existência humana. A 

construção/fragmentação híbrida questiona o chamado corpo natural. O 

potencial da transformação e desenvolvimento de algo natural em algo híbrido 

cria uma situação que ultrapassa as convenções e valores sociais, unindo 

elementos humanos com componentes animais e vegetais, reforçando a ideia 

de corpo como um lugar de hibridação e transformação.  

 

A fluidez de identidades e a alteração da estrutura natural do corpo real numa 

realidade redesenhada altera a nossa percepção do mundo. A nova tecnologia, 

neste caso específico a ferramenta Photoshop, constitui um campo da criação 

contemporânea que oferece a possibilidade de criar uma nova identidade pelo 

exercício da experimentação e manipulação utilizando processos de amálgama 
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e de extensão de formas. A mutação, adaptação, simbiose e metamorfose são 

estados graduais da transformação onde se manifesta uma mistura de géneros 

e espécies. A corporeidade difusa, a supressão de limites e a ausência de 

unicidade sugerida pelo corpo reconfigurado exprimem as ansiedades e 

vicissitudes deste, intensificando a relação entre corpo e carne. A fonte de 

possibilidades combinatórias é inesgotável abrangendo territórios 

transgenéticos, transsexuais, transcorporais, transculturais e transétnicos. O 

corpo mutante beneficia destas fusões/fragmentações enriquecedoras e 

mecanismos de mutação fugindo a clichés de beleza, de equilíbrio, de 

integridade humana universalmente estabelecidos. 

 

 

 

2.3.2 Mutação 

 

«Body transformations take place under various formulae, where 
the mutant body no longer belongs to the domain of fiction, but 
becomes a living matter in a real body. The mutant body, having 
passed from fiction to reality, is emancipated from the traditional 
foundations waver, leading to a loss of references for a definition of 
the contemporary human being. That is how art, engaged with the 
world, questions and examines that mutant body whose identity is 
unstable62.» 
 
 

 

Para o fotógrafo e crítico cinematográfico Denis Baron, a identidade do ser 

mutante é instável por constituir uma «revolução cultural e cognitiva» apenas 

possível pelo advento de novas tecnologias. A era do futuro e a essência do 

homem prendem-se com os limites do humano através da evolução genética, 

biológica e cultural. Os limites entre realidade e imaginário conjugam o poder 

do fantástico com as potencialidades da arte como laboratório de 

experimentação onde é ensaiada a natureza humana em mutação. 

 

                                                 
62

 Denis Baron [2009]. The Mutant Flesh. Fabrication of a Posthuman. Paris: Dis Voir, 2009,  
p. 62. 
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A demarcação de diferença, transgressão e transformação de identidades 

híbridas ou mutantes encontram o seu equivalente visual nos retratos 

fotográficos de Susanne Themlitz. Todas as imagens foram digitalmente 

manipuladas. 

 

A série a cores Antropofobias & Etolomanias Rivais Arraianos Anónimos de 

2003 inspira-se em motes em latim, tais como genus mutabile, factum non 

fabula, variatio delectat, secunda natura e terra incógnita transversais à sua 

obra. A fluidez contida nestas unidades de sentido exprime, em linhas gerais, o 

pensamento que invade as suas criaturas insólitas. A transformação física e 

psicológica é essencial. A artista escreve no Boletim de Anatomia Social 

Situativa Paraíso Público a propósito de mutação:  

 

«Na verdade não tínhamos, na nossa vida de todos os dias, a noção 
da dificuldade da troca de elementos do corpo ou mesmo da 
mutação. Mas a capacidade de nos colocarmos noutros lugares, de 
ganharmos mais braços, pernas, narizes ou orelhas e de estarmos 
constantemente a readaptar o nosso corpo é essencial para 
construir uma Sociedade Morphallaxis63.»  

 

Recorrendo novamente à ideia de colagem, os textos do boletim são 

fragmentos de frases e de artigos encontrados no semanário alemão Die Zeit e 

no diário português O Público, resultando no título Paraíso Público/Zeit 

Paradies também ele híbrido (informação fornecida pela artista). 

 

A passagem de um estado a outro, a capacidade de termos mais do que uma 

identidade pelo exercício mental, físico e virtual transformacional que conduz à 

heterogeneidade é condição sine qua non para a exploração de novos 

territórios. 

 

 

Os retratos que se seguem64 foram digitalmente manipulados com a ajuda da 

                                                 
63

 In: Susanne Themlitz. [2004]. Paraíso Público/Zeit Paradies, 2004, p. 7. Consultar anexo p.127. 
64

 A série de retratos foi retirada da instalação Antropofobias & Etolomanias Rivais Arraianos 
Anónimos exibida em Herne, Alemanha em 2003/2004 onde constava também, para além das 
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ferramenta de edição criando certos efeitos que reproduzem técnicas de 

pintura e máscaras. De acordo com a conversa tida com a artista, a mesma 

explica o processo por detrás das suas criações. Fotografou os amigos que 

envergavam máscaras adicionando-lhes os olhos e protuberâncias aplicando 

um filtro para criar um efeito de pintura (informação fornecida pela artista). 

Esta poderosa ferramenta de trabalho permite uma verdadeira liberdade de 

expressão por possibilitar experimentações inéditas ao serviço da imaginação e 

criatividade em absoluto. A artista serviu-se das potencialidades desta recente 

tecnologia editorial aplicando-a de maneira hábil na composição das suas 

imagens em busca de outros meios, além da convencional representação 

fotomecânica da realidade. O carácter popular, a imediatez da fotografia como 

médio idóneo de reflexão da própria identidade humana, aplica-se na 

perfeição. Deste modo, as espécies são misturadas criando seres variados. A 

galeria de retratos a cores que se segue intitulada Anónimos apresenta rostos 

de amigos e familiares (informação fornecida pela artista): 

 

 

 

Anónimo  
C-Print (Katja), 2003 

 

                                                                                                                                   
fotografias digitais, esculturas, pinturas, desenhos e colagens. Para mais detalhes sobre a 
instalação e melhor visualização da série de imagens fotográficas, consultar retratos em anexo 
com melhor resolução. 
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Anónimo  
C-Print (Leonor), 2003 

 

 

Anónimo  
C-Print (Susanne), 2003 

 

 

Anónimo 
C-Print (Eva), 2003 
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Anónimo 
C-Print (Christiane), 2003 

 

 

Anónimo 
C-Print (Vera), 2003 

 

 

Anónimo 
C-Print (Sérgio), 2003 
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Anónimo 
C-Print (Georg), 2003 

 

 

Anónimo 
C-Print (Manuel), 2003 

 

 

Anónimo 
C-Print (Luís), 2003 
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Anónimo 
C-Print (Thomas), 2003 

 
 

 

Anónimo 
C-Print (Erik), 2003

65
 

 

 

À semelhança da série anterior, a artista faz acompanhar as suas criações 

híbridas de um breve trecho narrativo elucidativo na leitura destes seres 

mutantes que também envergam máscaras. O texto que se segue, inspirado 

num manual de caça português, é composto por frases retiradas deste com 

ligeiras alterações, adulterando o seu sentido (informação cedida pela artista), 

relata as características destas criaturas híbridas, de forma sinóptica e clínica: 

 
                                                 
65

 Esta é a única imagem sem moldura. Infelizmente, a artista não tem uma imagem desta 
fotografia emoldurada à semelhança das restantes. Consultar anexo p. 169-172. 
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Modus Vivendi – Genus Mutabile 
Criaturas Venatórias Anónimas 
 
Nunca se sabe de onde vão surgir. Chamam atenção sem fazerem 
ruído - basta caminharem com firmeza, silenciosamente. São 
apreciados, uns mais que outros, pela tenacidade, paciência, 
destreza ou manha. Dominam-se. Consomem em abundância. 
Provavelmente grande parte deles não são autênticos. Há todas as 
razões para crer que na sua forma selvagem eram muito mais 
individuais. 
Distintos. Combativos. O seu grito é rouco e abafado. 
Permanentemente em estado de alerta. Escutam atentamente, e ao 
menor som estranho correm para os abrigos e observatórios. 
Correm velozmente, mas falta-lhes fôlego. São sociáveis (nem 
sempre). Estão intimamente ligados às suas prementes 
necessidades. São seus companheiros inseparáveis todas as 
dificuldades e sacrifícios. Fazem-se valer da sua intuição; se o 
instinto não os engana, vivem bem. São tão apurados que, sempre 
que esteja para haver alterações, as pressentem. Os defeitos 
sobrepõem-se às qualidades. Todos têm a sua missão definida. Uns 
escolhem e orientam, outros executam. Evitam que a precipitação 
os domine; a prática ensina-lhes a melhor maneira de adaptação. 
Actuam prontamente, para que os seus colaboradores não lhes 
notem hesitação ou desconhecimento, o que lhes acarretaria uma 
quebra de prestígio além da desagradável sensação de 
inferioridade. É frequente perderem-se de vista. Sabem tirar o 
melhor partido de qualquer obstáculo. 

A atitude frente a frente com os próximos varia imenso e as regras 
não são fáceis de explanar. Muitos são os exercícios de virtuosidade. 
Nervosos e desconfiados, com reacções bruscas e rápidas, 
ziguezagueando fulminantemente. Impõem respeito. Multiplicam-
se, podendo até provocar uma praga. Dissimuladores, pouco 
entusiastas. São vulgares, confundem-se. Os seus melhores dias já lá 
vão. Vivem em grupos mais ou menos numerosos. Sem 
promiscuidade. Temíveis. Atacam. Hesitam. Causam prejuízos. 
Desconfiados e cautelosos – a sua origem é obscura. Ignoram 
obstáculos. Conhecem as qualidades e as fraquezas dos outros. Não 
conseguem fugir às normas e quando são procurados por quem os 
conheça bem, têm momentos difíceis. Necessitam identificar-se. 
Precisam de se adaptar. Certos dias parecem preguiçosos, outros 
inabordáveis. Quanto mais desconcertantes, mais apreciados. 
Temidos e adorados. São guiados pelas sensações. Uns exigentes, 
dominando todas as situações, outros entendendo-se bem 
dirigidos. Procuram subsistência para gozarem o descanso 
merecido. 
Têm uma natural perturbação de ordem defensiva. Tornam-se 
inabordáveis. Por vezes recomeçam a vida toda feita à base de 
precauções até ao ponto de evitarem o convívio dos seus 
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semelhantes. Podem ser levados à desobediência. Há sempre um 
impulso involuntário. A observação activa é-lhes indispensável em 
todos os casos, para poderem avaliar os pormenores. 
Algumas características pertencem, fundamentalmente, aos 
machos. As fêmeas apresentam cores menos vivas. Quando 
estimulados reagem de diversas maneiras e depois de efectuarem 
uma série de movimentos e exibições variadas, escolhem um eleito 
que se separa do grupo. Assim, se constituem pouco a pouco os 
diversos casais. Combates entre machos atingem certa violência. Na 
ocasião da postura as fêmeas isolam-se dos machos. Mesmo os 
poligâmicos travam encarniçados combates. Vivem solitários fora 
das fases de reprodução (os verdadeiros solitários desaparecem 
rapidamente). Conhecem-se híbridos. 

 

 

Ao lermos este texto desconcertante pressentimos um certo parentesco com a 

galeria de estranhas criaturas identificando-nos com alguns comportamentos 

caracterizados por afinidades de modos de ser e estar que nos são familiares, 

embora seja difícil especificar a sua natureza. Estes seres assustados, mutantes 

e insólitos constituem uma ameaça que adivinha uma condição marginal e 

inquietante que foge a categorizações rígidas, estabelecendo uma escala de 

proximidade e de afastamento que nos surpreende sem fim. A vasta galeria de 

seres concebidos denotadores de várias existências paralelas - uns mais 

assumidamente animais, outros mais assumidamente monstros, outros ainda 

em fase de transfiguração - gera novos seres e novos habitats onde a vida 

destas criaturas ganha forma e contornos próprios, alastrando-se. Estes seres 

distorcidos e silenciosos à deriva de si próprios transmitem uma desordem 

natural do universo. Interrogamo-nos perante um tal cenário, especulando: 

estamos perante o passado ou antecipação do devir? O que advém deste 

encontro/confronto de espécies? Buscamos uma lógica, uma garantia, um fio 

condutor que nos tranquilize, mas nada nos esclarece. A figuração plástica 

adquire novos contornos pela intensidade da modelação dos seus rostos 

estabelecendo a ponte entre realidade e ficção do território pessoal. 

 

O tipo de enquadramento, a pose frontal ou a três-quartos até ao busto e a 

iluminação com uma luz suave difundida são bastante convencionais. Cada 

sujeito representa um personagem diferente revelando diversas paisagens. 



 90 

Todos os rostos há excepção do último são desconcertantes e insólitos por cada 

um conter uma particularidade destabilizante. O cruzamento híbrido de 

características e traços modifica a relação do próprio consigo mesmo 

desviando-o do seu estado normal. Os limites do humano são explorados até ao 

limiar da instabilidade sintetizando contudo os seus referentes universalmente 

reconhecíveis.  

 

O género humano é redefinido pela fusão/convergência de linhas/zonas 

distintas, tais como características animais ou fantasias comuns. Elementos tais 

como cabeça, testa, olhos, nariz, maçãs do rosto, boca, orelhas, queixo, 

pescoço, peitoral são ora deformados (por aumento ou atrofia) ou repetidos. 

Orifícios e cavidades, tais como orelhas, fossas nasais, boca e olhos, bem como 

protuberâncias, tais como salientes chifres e cornos, constituem um campo de 

experimentação de interacção. Esta estratégia de descaracterização do corpo 

humano através da extensão de órgãos específicos ou apêndices caprinos que 

caracterizam certos seres imaginários, constitui um processo no qual o 

indivíduo volta a sua atenção para o seu próprio corpo procurando definir a sua 

própria identidade. A porosidade da existência humana é reflectida nestes 

personagens criados por um processo de anexação de "território" onde o 

género humano perde controle em consequência das transformações operadas. 

O fenómeno de fixação de elementos animais e de substâncias provenientes do 

meio fantástico sugerem cenários móveis, versáteis e voláteis onde todas as 

combinações são possíveis. 

 

Esta série de retratos encena mutantes humanos em coloridas vestes do dia-a-

dia posando perante um fundo neutro onde se destacam apenas as suas 

feições/expressões ou fisionomia distintiva despertando reverberações de 

mundos fabulosos. Cada um destes seres híbridos construído por deformação 

das feições e órgãos humanos exibe uma profusão de identidade reforçando o 

princípio de alteridade do próprio corpo. Estes seres de rosto alongado, olhar 

expectante, boca disforme, orelhas pontiagudas, chifres caprinos, corninhos 

satânicos, nariz suíno e maçãs do rosto salientes remetem-nos para um mundo 

bizarro de demanda sem fim.  
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Contudo, o processo de mutação apenas se realiza na parte superior da 

imagem. A zona do rosto constitui a única parte do corpo onde se operam as 

transformações sendo que a imagem permanece intacta do pescoço para baixo. 

A pose, a atitude, os traços fisionómicos, tais como as rugas de expressão, a 

careca e, por último, a indumentária e adereços são humanos, mas todo o resto 

informe e distorcido por meio de alongamentos, atrofias, realce de orifícios e 

protuberâncias ou desenvolvimento de certas zonas do corpo. Os limites entre 

masculinidade e feminilidade não são claramente definidos invertendo os 

papéis e noções identitárias tradicionais. Segundo a filósofa feminista Elisabeth 

Badinter [1944], o ser andrógino é o único ser que pela sua natureza dupla - 

conferida pela coexistência de dois elementos heterogéneos masculino e 

feminino - representa uma "unidade paradoxal". A diferenciação entre os sexos, 

bem como a dualidade alternante entre os géneros aqui sugerida aliada à fusão 

da figura animal, altera o modelo humano tradicional, incitando à auto-reflexão 

interpelando o espectador de forma directa.  Estes seres mutantes representam 

uma proposta artística tendo o próprio corpo como ponto de partida e de 

chegada. Propõem novas leituras sugerindo panoramas interactivos e 

possibilidades combinatórias entre zonas pouco exploradas. O tema clássico de 

Viagem ao centro da Terra de Jules Verne [1828-1905] encontra o seu paralelo 

no próprio corpo humano numa digressão estimulante até às recônditas 

profundezas subterrâneas da espécie humana. A viagem vivencial a terras 

distantes composta por territórios, zonas limítrofes, paisagens variadas e 

universos fantásticos manifesta-se pelo exercício da imaginação e espírito de 

aventura. A hibridez/mutação constitui apenas uma estratégia de aproximação 

da nossa verdadeira entidade reprimida que habita o nosso subconsciente 

colectivo. 
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«Em fotografias e desenhos é o seu próprio rosto que é colocado no centro de 

todas as derivas morfológicas e de um certo grotesco tragicomediante. Dão 

expressão a um estudo de comportamentos sociais e a um hipotético alter ego 

à deriva entre o inconsciente lendário colectivo e o exorcismo das suas próprias 

fantasmagorias66.»  

 

Recorrendo a si própria como modelo e fonte, a artista estabelece um olhar 

crítico sobre a realidade integrando-se na paisagem por ela criada. A 

convivência simbiótica entre sujeito e fotografia atingida pela manipulação 

baseada num sistema de camadas visuais pelos quais é possível compor a 

imagem, permite passar de uma natureza passiva a uma atitude activa, 

facultando a liberdade imaginativa pela inserção e encenação de si própria no 

espaço narrativo. Esta estratégia de fusão entre diferentes níveis baseada na 

manipulação por procedimentos digitais, reconstrói a realidade de forma 

simbólica transgredindo contextos, fazendo cruzamentos entre realidade e 

figuras insólitas modificando o corpo humano para, a partir dele, explorá-lo 

fazendo-nos duvidar da nossa própria condição de humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

 In: Leonor Nazaré. [2004]. Entre Duas Luzes, Assembleia da República, Fundação Calouste 
Gulbenkian: 2004, p.48. 
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CONCLUSÃO 

 

Após esta breve digressão por quatro séries de imagens a preto e branco e a 

cores digitalmente manipuladas, algumas inseridas em instalações, 

pertencentes a momentos diferentes com uma baliza temporal de apenas 

quatro anos, a unicidade da obra de Susanne Themlitz apresenta-se com um 

grande dinamismo de formas e conteúdos articulados em grelhas de imagens 

consecutivas. 

 

Themlitz é ao mesmo tempo autora e sujeito das suas criações fotográficas 

encenando-se a si mesma, apropriando-se da manipulação, criando alter egos. 

A representação do rosto disforme com traços fisionómicos exagerados confere 

unidade à imagem. A composição das perspectivas do "corpo informe" é 

encenada para evidenciar vários elementos fundamentais: o disforme, a 

distorção entre realidade e ficção, a fusão de territórios, a identidade bifurcada, 

a natureza híbrida composta por vários compartimentos humanos em 

constante transformação através da estratégia da surpresa. 

 

Partindo da condição humana e a sua situação transitória, a artista ilustra as 

pessoas como parte integrante da paisagem, num momento de eclipse entre 

humano e animal, recorrendo a várias linguagens. Apesar dos títulos 

acrescentarem algo mais à imagem, estes pouco ou nada ajudam, ora pela sua 

ausência ora pela designação Anónimo, deixando o espectador à deriva de si 

próprio para completar e fazer livres associações com o ser mutante que tem 

perante si. A galeria de retratados lembra um grande palco de extravagâncias, 

baralhando os nossos hábitos convencionais de percepção e racionalidade. A 

alteração do conceito pós-moderno de imagem, através da hibridez e da 

mutação pelo acto de desumanizar o próprio corpo animalizando-o, perverte o 

espírito criando um momento de reflexão, um espaço em aberto.  

 

A obra fotográfica da artista consiste em penetrar em territórios 

desconhecidos, ocultos, interligando humano e animal numa encruzilhada 

registando o processo de transformação por que os seus seres passaram, 
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reflectindo sobre os novos nómadas urbanos, a matéria de que hoje é feita a 

sociedade. Servindo-se da manipulação digital como ferramenta de exploração 

da nova era, esta propõe um corte transversal pela natureza humana feita de 

recuos e avanços, esclarecendo a identidade bifurcada que habita as suas 

criações grotescas. A ideia de duplicação e estratégia repetitiva pela 

diferenciação reflectem uma fadiga identitária na procura de novos paradigmas 

contemporâneos.  

 

A abordagem na criação dos seus mutantes humanos evidencia uma proposta 

moderada sem nunca chegar a níveis absolutos de deformação/distorção 

causadores de repulsa ou asco. A unidade constitutiva do novo eu é atingida 

pelo indeterminado e híbrido, onde a complementaridade entre humano e 

animal, entre dentro e fora produz uma nova identidade. Os terrenos não são 

estanques. A alegoria da transitoriedade da vida faz ecoar questões intemporais 

ligadas à condição humana como a fugacidade do tempo, a finitude do homem 

e sua mortalidade. Tanto o recurso a máscaras, como a operações de 

manipulação digital ao serviço da revolta existencial, sublinham o trágico-

cómico da paisagem contemporânea, conferindo-lhe um tom irónico, grotesco 

e humorístico.  

O momento de transição constitui um "descampado", um espaço de 

possibilidades aberto à imaginação e projecção evocando o artista plástico Bill 

Viola [1951] ao proclamar: «A fully understood idea is a dead idea.» A 

capacidade ou poder narrativo que advém do conjunto de fotografias é deixada 

à imaginação de cada um. 

 

A paisagem artificial, bem como a abertura prospectiva proposta pela artista, 

confere uma dimensão única à obra capaz de dialogar com o mundo que nos 

rodeia podendo ser considerada um jogo identitário, uma chamada de atenção 

à questão da origem das coisas numa tentativa de evidenciar o que lhe subjaz, 

reavivando a memória e os códigos genéticos diluídos pelo tempo.  

O informe de lógica que, acrescentado e ligando a horizontalidade (animal) à 

verticalidade (humano), veio pôr em vibração todo o modernismo 

descortinando noções de género, de desenvolvimento do desigual, dos limites 
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corporais, do mimetismo animal incitando a processos introspectivos que se 

manifestam das mais variadas maneiras.  

Aspectos como o informe, a dualidade, a natureza antagónica porque híbrida, o 

recorrer a máscaras como estratégia de estranhamento e a vertente teatral da 

representação fotográfica, comprovam a existência complexa e qualidade 

perturbante que habita o ser humano reforçando o seu significado instável. 

Estabelecendo referência com o léxico fotográfico surrealista, seu automatismo 

psíquico e interioridade de visualização, bem como com afinidades com 

algumas imagens, práticas e conceitos variados, encontramos ligações a vários 

níveis entre a obra fotográfica de Themlitz com algumas correntes artísticas e 

filosóficas.  

Na mesma linha de pensamento de Artur Rimbaud [1854-1891], Samuel 

Beckett [1906-1989] ou Franz Kafka [1883-1924], a nova realidade humana 

baseia-se na dúvida, no relativismo, mas também na recusa e resistência contra 

a violência de conteúdos miscelâneos. A reflexão contemporânea é marcada 

pela carga do grotesco através do novo devir animal [Gilles Deleuze 1925-1995] 

aplicado ao humano. 

O universo de referentes intencionais e intuitivos resulta num processo 

sedimentado de fusão de vestígios e ideias entre verdade e ficção, propondo 

uma leitura mais contemporânea do ser humano. 

 

Themlitz procura cobrir a realidade com um rosto contemporâneo, 

manipulando o real, conduzindo-nos até aos limites da esfera humana, criando 

ambiguidades intencionais. Convida-nos a decifrar o significado por detrás 

desta amálgama existencial e seus mecanismos/artifícios/recursos culturais e 

artificiais utilizados no registo da actual paisagem humana. As operações 

singulares e modalidades expressivas a que os seus seres mutantes são 

submetidos, remetem para a origem do homem antes deste ser socializado, 

bem como para a veracidade e dimensão primordial que precede a linguagem. 

O espectro da transgressão de limites constitui uma ameaça latente ao 

estabelecer uma equivalência directa entre homem e animal. As diferentes 

faces/ângulos de visão compartilhados de uma mesma realidade/natureza 

proposta deixa «en suspenso una definición demasiado restringida (y 
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socialmente condicionada) de la legitimidad cultural67.» A transgressão, muito 

para além daquilo que uma representação humana autoriza, constitui uma 

forma de perversão assente em processos de desnaturação.  
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 Pierre Bourdieu. [1965]. Un arte médio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografia. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2003, p.45. Tradução da citação: «em suspenso uma definição 
demasiado restrita (e socialmente condicionada) da legitimidade cultural.» 
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