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RESUMO 

 

 

A investigação que presentemente desenvolvemos pretende afirmar o acto 

fotográfico como performance.  

Esta asserção, no nosso caso específico, alia-se à natureza como physis, no sentido 

grego da palavra: aquilo que é comum a tudo o que existe.  

Apoiamo-nos na teoria filosófica de Merleau-Ponty, em conceitos/modalidades como 

são a reciprocidade/reversibilidade do sensível entre sujeito senciente e mundo 

sensível; a importância do corpo no processo do sentir (o que une corpo e mundo é 

irredutível a uma qualidade ou conceito); na superação do binómio sujeito/objecto 

(que advém do reconhecimento da sua natureza derivada ou fundada e não 

originária ou fundante); a exploração da percepção (pré-objectiva/pré-predicativa por 

natureza) e o seu domínio; a intencionalidade do sensível; e a 

articulação/reciprocidade entre sensível e inteligível. 

A acção física e conceptual do fotógrafo é aqui assumida como determinante na 

definição formal da imagem fotográfica.  

Definimos performance como um acto que se distingue do incessante deslizamento 

espácio-temporal no qual nos inserimos, devido a uma aguçada consciência do 

presente, do aqui e agora, por parte do performer. Como se criássemos uma 

moldura, um enquadramento, – ao definirmos o seu início e o seu fim, delimitamos 

uma porção de acontecimentos.  

Fotografia e performance enquadram e delimitam a vida, são ambas cortes espácio- 

-temporais. Sublinham ambas a consciência do tempo presente por parte do sujeito 

que as produz, implicando sempre a questão do sujeito em acto, em 

criação/produção de conteúdo e sentido.  

O acto é anterior à obra: na verdade o acto é o fundamento do seu início e contém 

também em si o intrincado enigma da sua cessação. 
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ABSTRACT  

 

 

The research currently developed; want to declare the photographic act as 

performance. 

This assertion, in our case, is allied itself to nature as physis, in the Greek sense of 

the word: what is common to all that exists. 

We build, based on the philosophical theory of Merleau-Ponty, on concepts the like 

are the reciprocity/reversibility between the sentient subject and the sensible world; 

the importance of the body in the process of feeling (what unite body and world is not 

reducible to a quality or a concept); in the overcoming of the binomial subject/object 

(which derives from the recognition of its founded and derivative nature); the 

exploration of the perception (pre-objective/pre-predicative by nature) and its domain; 

the intentionality of the sensible, and the articulation/reciprocity between sensible and 

intelligible. 

The conceptual and physical action of the photographer is here assumed as decisive 

in the formal definition of the photographic image. 

We define performance as an act that differs from the never-ending space-time 

flowing in which we are insert, due to a heightened consciousness of the present, of 

the here and now, by the performer. Itʼs like if we create a frame of the real. 

Photography and performance are both space-time cuts. Both emphasize the 

perception of the present time by the subject who produces them, implying always 

the question of the subject in the act, in creation/production of content and meaning. 

The act is previous to the work: in fact the act is the foundation of itʼs beginning and 

also contains within itself the intricate riddle of his disappearance. 
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dentro do sangue há um espelho; em cada imagem há um gesto que mostra 

que nos lugares o fim é sempre o começo: a imagem é o fim que é o 

começo. através da imagem o mundo é devo.  

Luís Felício 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A investigação que presentemente desenvolvemos pretende afirmar o acto 

fotográfico como performance.  

Esta asserção no nosso caso específico alia-se à Natureza como physis, no sentido 

grego da palavra: aquilo que é comum a tudo o que existe.  

Apoiamo-nos na teoria filosófica de Merleau-Ponty, em conceitos/modalidades como 

são a reciprocidade/reversibilidade do sensível entre sujeito senciente e mundo 

sensível; a importância do corpo no processo do sentir (o que une corpo e mundo é 

irredutível a uma qualidade ou conceito); na superação do binómio sujeito-objecto 

(que advém do reconhecimento da sua natureza derivada ou fundada e não 

originária ou fundante); a exploração da percepção (pré-objectiva/pré-predicativa por 

natureza) e o seu domínio; a intencionalidade do sensível; e a 

articulação/reciprocidade entre sensível e inteligível. Estes conceitos tratados de um 

modo mais directo na primeira parte desta investigação, percorrem-na integramente. 

 

Assim, no primeiro ponto, do primeiro capítulo, «Natureza como Physis», 

exploramos o conceito de physis, relacionando-o com o pensamento filosófico de 

Merleau-ponty e o que nele se encontra na poesia de R. M. Rilke. Abordamos ainda 

questão da experiência estética da natureza. 

No segundo ponto do mesmo capítulo, «Natureza e Fotografia», fazemos uma 

abordagem histórica da relação do medium fotográfico com a natureza. Para tal 

convocamos, entre outros, o trabalho de Nadar, Niépce, Talbot, Gustave Le Gray, na 

questão da relação entre fotografia e natureza, ainda em pleno século XIX, e 

Gerhard Stromberg e Simone Nieweg, nossos contemporâneos, tendo sempre 

presente a questão da pretensa objectividade do medium, a da subjectividade do 

sujeito que o opera e a do sujeito que contempla a obra final. Esta análise termina 

centrando-se na superação do binómio sujeito-objecto, para formular a hipótese que 

será explorada no segundo capítulo desta investigação: o acto fotográfico como 

performance. 

No segundo capítulo afirmamos o acto fotográfico como performance. No ponto 

«Fotografia e Documento», analisamos as possibilidades documentais da fotografia 

e, mais uma vez, a sua objectividade/subjectividade, agora enquanto documento. 

Perscrutamos o território ténue situado entre o documento e a obra, e seus 

cruzamentos, nas perspectivas da documentação fotográfica de performance e da 
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performatividade do documento. Para tal servimo-nos da obra do artista Jochen 

Lempert, e do modo como ela explora a relação histórica entre fotografia e 

documento, assim como da obra de David Clarebout, que parte de um documento 

fotográfico para o actualizar e transformar em vídeo-performance. 

Já no ponto «Performance e Documento», investigamos a relação da performance e 

sua documentação. Partimos da definição ontológica de performance, da questão do 

presente, e do efémero, e adoptamos a classificação proposta por Philip Auslander, 

que divide a documentação de performance em duas grandes categorias, a teatral 

(theatrical) e documental (documentary), para analisarmos a possibilidade de 

pensarmos o acto fotográfico como performance, apresentando a obra Photo Piece 

(1969), de Vito Acconci, como exemplo paradigmático, desta tese. 

No ponto «Coincidência entre Acto Fotográfico e Acto Performativo», começamos 

por esclarecer termos como performativo e performance. Caracterizamos o acto 

fotográfico, para testarmos a coincidência/reversibilidade entre ele e a performance. 

Servimo-nos, quer de exemplos apresentados nos capítulos anteriores, quer de 

novos exemplos, tais como as Exposures de Barbara Probst, ou Picture for Women 

(1979), de Jeff Wall. 

Na sub-secção deste ponto, «Da Subjectividade do fotógrafo/performer contida no 

acto» centramo-nos nas questões fenomenológicas da reciprocidade do sensível e 

do corpo próprio, para afirmar a coincidência/comunhão/reciprocidade entre objecto 

e sujeito, no processo de criação. Apresentando o trabalho dos artistas Richard 

Long e Susan Derger, como exemplos, dessa troca sensível entre corpo e mundo, 

contida no acto.  

Finalmente, no terceiro e último capítulo, «O Abismo», começamos por apresentar o 

nosso projecto Paisagem em Acto (2007), como primeira abordagem, da nossa 

parte, à problemática tratada nesta investigação, onde verificamos uma tentativa de 

ultrapassar o binómio sujeito/objecto e onde a performance realizada e 

documentada pelas imagens fotográficas, consiste no próprio acto fotográfico. A 

série Theaters de Hiroshi Sugimoto é outro exemplo dessa ideia central, 

principalmente no que toca à exploração do tempo. Começamos a explanar, de um 

modo directo, no que consiste a performance do acto fotográfico. 

No ponto «A Natureza em Abismo», esclarecemos o porquê do uso do termo abismo 

e qual o seu sentido. Primeiro o abismo em Francis Ponge – o objogo –, onde a 

colocação da natureza (physis) em abismo constitui a primeira acção conceptual, da 

primeira fase do projecto artístico desenvolvido no constexto da dissertação, através 

da utilização do método objogo, inventado por F. Ponge. Colocando o objecto da 
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nossa emoção à beira do não ser, com a multiplicação interior de sentidos, 

chegaríamos à sua essência.  

No ponto «Do Abismo ao Aberto», onde o conceito de abismo de Francis Ponge, se 

associa ao de abismo (ausência de fundamento) em Heidegger, explicitamos a fase 

de transição que se dá no nosso projecto, entre o abismo e o aberto. Para se chegar 

ao aberto, (aqui pensado como o ilimitado, através da análise que Heidegger faz do 

mesmo, na poesia de Rilke) há que passar primeiro pelo abismo (o abismo do ser). 

No último ponto, do terceiro capítulo, O Aberto, apresentamos o projecto artístico 

desenvolvido no contexto da dissertação. O título remete para o local metafísico 

onde pretendemos movimentarmo-nos. Aqui o Aberto é o ilimitado, a totalidade de 

tudo quanto existe, visível e invisível. Como é que através da criação artística 

conseguimos atingir o Aberto? Esclarecemos a nossa visão da criação artística, o 

que é o nosso projecto, em termos conceptuais e formais. Cultivamos a atitude de 

não-instrumentalização, ou coisificação dos objectos, dos seres, dos entes, e a sua 

restituição à condição de co-presença recíproca.  

 

Esclarecendo alguns conceitos chave desta investigação, como acto fotográfico 

compreendemos a acção física/mental, movimento de produção/execução de uma 

fotografia.  

A fotografia como o medium que permite efectivar/fixar um corte no/do mundo 

espácio-temporal. Corte esse, a imagem fotográfica, que tem na sua origem um 

acto/pensamento, e que se instala no real, fora desse espaço-tempo, criando um 

espaço-tempo próprio. Assim a imagem fotográfica é produzida através de meios 

fotográficos analógicos e/ou digitais e sempre indissociável do acto/pensamento que 

a funda, uma verdadeira imagem-acto. Uma imagem fotográfica é uma fotografia. 

Quando dizemos a fotografia referimo-nos ao todo que é o medium fotográfico, 

quando dizemos imagem fotográfica referimo-nos a uma fotografia em concreto. 

Por acto performativo entendemos a acção física/mental (movimento) de 

produção/realização de uma performance. Como performance, a criação/produção 

artística resultante de um pensamento e que preconiza uma precisa consciência do 

presente, um chamar a si do presente (sabendo que o estar-presente, 

simultaneamente se encobre e pressupõe ausência). No presente concorrem em 

presença, passado e futuro.  

 

Usaremos o sistema de citação anglo-saxónico autor/data. 

No respeita às traduções para português, utilizaremos sempre que possível, 

traduções feitas por outros autores. No caso de textos não traduzidos para 
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português, optaremos por fazer uma tradução livre, fazendo sempre 

referência/citação ao texto original.  

 

O processo desta investigação teórica e conceptual será constantemente 

acompanhado pela produção artística (prática).  
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CAP. I – O ACTO FOTOGRÁFICO E A NATUREZA  

 

 

1.1 Natureza como physis  
 
 

«A natureza é o que sabemos sem ter a arte de exprimi-lo»  

Emily Dickinson  

 

 

O homem dispõe o mundo, a natureza, perante si através da representação, como 

objecto, e coloca-se a si próprio, diante do mundo, como sujeito. O homem ergue o 

mundo de tal modo que este o enfrenta.  

Assim quando dizemos Natureza é corrente fazermos uma distinção entre Natureza 

Humana e Natureza (lato senso) que identificamos como algo que está fora do ser 

do homem. 

Nós, pelo contrário, recusamos a dicotomia natureza/homem. O homem não está 

perante a natureza, não temos, por um lado a natureza e, por outro o homem.    

Para nós, o termo Natureza deve ser entendido como o fundamento comum a todos 

os seres. No sentido do conceito grego physis (ϕύσιζ)1 recuperado por Martin 

Heidegger (1889-1976). A physis é o ente no seu todo, o ser do ente. 
 

«... devemos pensar a Natureza num sentido amplo e essencial, tal como Leibniz empregou o 

termo Natura escrito com maiúscula. Ele significa o ser do ente. [...] O ser do ente é a vontade. 

A vontade é a reunião ...» (Heidegger, 1977: 319). 

 

Também para Rainer Maria Rilke (1875-1926), a natureza é a «natureza plena», tal 

como nos diz Martin Heidegger no ensaio Para Quê Poetas?  

De acordo com Rilke, nós entendemos a natureza, não como um campo objectual 

das ciências da natureza, ou como algo oposto à história ou à arte mas, sim como o 

fundamento das mesmas se, tal como nos diz Heidegger, entendermos na palavra 
                                                        
1 Os gregos ao questionarem o fundamento do ente designaram-no physis (ϕύσιζ), termo que veio dar origem ao 
latim natura (que significa nascer/nascimento). Esta tradução latina perdeu já o conteúdo originário da palavra grega 
physis. Para Heidegger esse processo de tradução não foi arbitrário e inofensivo, foi antes a primeira fase de um 
crescente distanciamento da essência originária da filosofia grega. Para os gregos «... ϕύσιζ significa originalmente 
tanto o céu como a terra, tanto a pedra como a planta, tanto o animal como o homem e a história da humanidade 
como obra dos homens e dos deuses ...» (Heidegger, 1987: 23). Só a partir deste sentido amplo de pensar o ser, os 
gregos puderam desenvolver uma ideia da natureza num sentido restrito. «O que diz então a palavra ϕυσιζ? Diz: o 
desabrochar, o emergir de dentro de si mesmo (p. ex. o desabrochar de uma rosa), aquilo que ao abrir-se se 
desdobra, que se manifesta em tal desdobramento, nele se mantendo e permanecendo, em síntese: o vigorar que 
emergindo permanece. [...] Esse desabrochar e suster-se-em-e-para-fora-de-si-mesmo [...] é o próprio ser, em 
virtude do qual o ente se torna observável e permanece» (Heidegger, 1987: 22-23). Assim a ϕύσιζ é o ser do ente. 
O ente no seu todo é ϕύσιζ «... é, tem como sua essência e carácter o vigorar que emergindo permanece» 
(Heidegger, 1987: 22). 
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Natureza, ainda o eco mais antigo da palavra vida «... o fundamento daquele ente 

que nós próprios somos, o fundamento originário» (Heidegger, 1977: 320). 

Chamamos fundamento ao fundo/à razão (Grund) em oposição à negação do 

fundamento, ao não-fundamento (Un-Grund: apenas uma aparência de fundação), 

ou à ausência do mesmo, ao Abismo, (Abgrund). 

A Natureza é a matriz, o fundo comum de tudo o que existe.  

 

 

 

1.2 Da physis à reciprocidade do sensível 

 

 
«... os olhos com que vemos e nos não podemos ver são a própria 

evidência de tudo estar existindo através de nós mesmos»  

Vergílio Ferreira  

 

 

Ao identificarmos o Homem como parte integrante da natureza, estamos 

simultaneamente a substituir a primazia da visão, como uma visão afastada e 

autónoma, por uma inteira sensorialidade, ou sinestesia perceptiva. O que não 

subentende, como é claro, uma identificação da criação artística com a natureza: se 

por um lado temos a physis, o fundamento originário, a própria vida, por outro temos 

as obras de arte e o seu carácter material. 

A percepção, considerada como experiência sensível, é um evento interactivo, 

participativo, em suma, é uma acção recíproca entre o que percepciona e o 

percepcionado. Nem o que percepciona nem o que é percepcionado é inteiramente 

passivo. No evento da percepção há uma intrusão recíproca entre ambos, um certo 

tipo de simbiose, «... uma certa maneira que o exterior tem de nos invadir, uma certa 

maneira que temos de acolhê-lo» (Ponty, 1962: 317). 

No processo do conhecimento, os fenómenos constituem o modo de ser da aparição 

de um objecto à consciência de um sujeito, sendo o corpo o verdadeiro sujeito da 

consciência. A consciência está numa inter-relação constante entre sujeito e objecto 

sendo que a percepção é o processo activo pelo qual a consciência se abre ao 

mundo. O sujeito perceptivo intervém activamente no mundo contribuindo assim 

para a definição do objecto percebido.   

O mundo não é um objecto exterior que pode ser examinado com imparcialidade, 

ele é o princípio das nossas experiências perceptivas, a origem do conhecimento 

sensível. 
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A percepção é precisamente uma reciprocidade contínua entre o nosso corpo e as 

entidades que o rodeiam: o nosso corpo é solicitado pelo sensível e há um interpelar 

do sensível pelo nosso corpo, uma intrusão partilhada. 

A nossa identidade enquanto seres humanos, a nossa subjectividade, é 

significantemente enformada pela nossa fisicalidade, através do nosso corpo. As 

percepções não existem como abstracções para além dos nossos sentidos, ou fora  

do nosso corpo vivo, ocorrendo apenas no mundo vivo da experiência. Corpo, ente, 

ser e mundo estão completamente enlaçados sendo o corpo que nos liga ao mundo. 

Sujeito e objecto são indivisos, «... quem vê não pode possuir o visível a não ser que 

seja por ele possuído, que seja dele ...» (Ponty, 1964: 131). 

 
O mundo visto não está “em” meu corpo e meu corpo não está “no” mundo visível em 

última instância: carne aplicada a outra carne, o mundo não a envolve nem é por ela 

envolvido. [...]  A película superficial do visível é apenas para minha visão e para meu 

corpo. Mas a profundidade sob essa superfície contém meu corpo e, por conseguinte, 

contém minha visão. Meu corpo como coisa visível está contido no grande espectáculo. 

Mas meu corpo vidente subentende esse corpo visível e todos os visíveis com ele. Há 

recíproca inserção e entrelaçamento de um no outro. [...] De sorte que o vidente, estando 

preso no que vê, continua a ver-se a si mesmo: há um narcisismo fundamental de toda a 

visão; daí por que também ele sofre, por parte das coisas, a visão por ele exercida sobre 

elas; daí, como disseram muitos pintores, o sentir-se olhado pelas coisas, daí minha 

actividade ser identicamente passividade (Ponty, 1964: 135). 

 

Este corpo sensível que toca e é tocado por outros corpos, pode também tocar-se a 

si próprio, sendo o sujeito visível e sensível para si mesmo: há uma indivisão entre 

senciente e sentido. Isto significa que tocar/ver/ouvir/cheirar/saborear não consistem 

numa apropriação interior de algo que é totalmente exterior, mas que estas 

experiências sensíveis resultam daquilo que é já interior. Há portanto um certo tipo 

de simbiose entre o interior e o que é recebido do exterior, donde surge algo 

diferente, quer do que havia no interior, quer da apreensão exterior. À cisão 

exterior/interior, visível/ invisível, Merleau-Ponty contrapõe uma relação de quiasma, 

de entrelaçamento e de reversibilidade.   

Assim não faz sentido falar em mimesis, visto que o artista/poeta não se limita a 

imitar a natureza que percepciona. E a arte não pode ser vista como a disciplina da 

representação de um objecto exterior por um determinado sujeito. Antes, pelo 

contrário, o artista/poeta enforma o seu interior, através do que lhe é exterior, e o 

exterior, o mundo, modifica-se depois de apreendido pelo artista. Assim a obra é 

sempre auto-referencial e subjectiva, é sempre a visão do artista/poeta sobre o 
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mundo, visão esta que se confunde com o próprio mundo. O que permanecia 

invisível no sujeito e no representado deve tornar-se visível na obra.  

Temos assim os objectos criados pelo homem, coisas transitórias, e a natureza, 

também efémera, que existem na sua aparência visível e nós que estamos no 

mundo para as apreendermos e transformarmos, enformando deste modo a nossa 

subjectividade.  

Segundo Merleau-Ponty, a visibilidade comporta uma invisibilidade. Trata-se da 

reconversão do visível em invisível, de modo a atingirmos o coração das coisas, a 

penetrarmos na intimidade do Ser; para tal teremos de operar um retorno “ao que 

está lá”, ao que se tornou invisível devido à sua própria visibilidade. Esta 

modificação é também defendida por Rilke: é nossa tarefa impregnarmo-nos tão 

visceralmente, pungentemente e apaixonadamente desta terra passageira e caduca, 

que o seu ser em nós de novo ressurja de modo invisível. Esta tarefa de 

transformação da terra e da nossa existência é a mais essencial do homem e 

pretende abranger tanto a sua existência como o que a precede, e o que lhe é 

ulterior, ou seja a totalidade.  

 
Mas porque estar aqui é muito, e porque tudo 

o que é daqui aparentemente precisa de nós, estas coisas efémeras, que 

estranhamente nos dizem respeito. A nós os mais efémeros. Cada uma  

uma vez, só uma vez. Uma vez, não mais. E nós também 

uma vez. E nunca mais. Mas o  

ter sido uma vez, mesmo uma só vez:  

o ter sido terreno, parece irrevogável.  

[...]  

Estamos nós aqui para dizer: casa,  

Ponte, fonte, portão, jarro, árvore de fruto, janela –,  

e quanto muito: coluna, torre... mas dizer, entende-o 

oh! Para dizer de tal forma, como nem sequer as próprias coisas  

tenham pensado vir a ser no seu íntimo. [...] 

Querem que as transformemos por completo no coração invisível,   

em – oh, infinitamente – em nós! Sejamos nós quem formos, afinal 

(RILKE 1926: 97-101). 

 
Neste excerto da IX Elegia, podemos ler esta vontade de apreensão do mundo que 

nos rodeia, na sua totalidade, ou seja vida e morte, visível e invisível. Para tal 

devemos tentar alcançar a maior consciência possível da nossa existência, à 

vontade em ambos os domínios, quer no visível, quer no invisível. Transformando- 

-nos, reconstruímos de um modo recíproco, tudo o que nos rodeia, o mundo.  

Porque para ver verdadeiramente não basta olhar, é preciso transformar. Ver é criar. 



 9 

E através da arte podemos ver verdadeiramente, o que a arte nos ensina não é puro 

sentido é a relação mais profunda de nós próprios com o mundo.  

Vemos assim superada a visão narcisista que encerra e restringe os nossos 

interesses àquilo que é a nossa criação cultural. 

 

 

 

 

1.3 Da reciprocidade do sensível à experiência estética 

 

 

Na experiência artística o processo perceptivo é um fim em si mesmo. Como tal o 

artista deve tentar prolongar a duração da percepção. Contrariando e provocando a 

percepção comum do objecto do seu interesse, de modo a que este surja como uma 

nova percepção ou, se não nova, sempre renovada. 

 

Nós e o mundo, um uno. A experiência estética pode ser pensada como o centro de 

irradiação deste círculo constituído pelas trocas recíprocas entre o eu e o mundo, 

porque a sensibilidade é o indício mais evidente da nossa presença nele. 

 
A experiência estética é a própria experiência sensorial e perceptiva, mas fortificada pela 

atenção, aprofundada pela reflexão e pelo reconhecimento das diferenças, não se 

distinguindo portanto do curso geral da existência senão em termos qualitativos (Serrão, 

s.d.: 7). 

 

Partindo dos pressupostos fenomenológicos aqui explanados, que situam a vivência 

estética no plano da interdependência entre sujeito e objecto e da concomitância 

entre homem e mundo, podemos dizer da experiência estética, que está em 

consonância com a conjuntura do sujeito que percepciona. Tal como para Kant, 

também para nós, quer o belo natural, quer o belo artístico são reflexo de um estado 

de espírito do sujeito que percepciona. À asserção Kantiana desinteressada e 

contemplativa da experiência estética associamos, por um lado, uma fervência 

interior (poesia) e, por outro, uma espécie de atenção séria à variedade e às 

qualidades das coisas, que na sua dimensão de conhecimento, é também ética (que 

em Kant nos é facultada por um certo primado da beleza natural, que pressupunha 

uma alma moralmente boa).  
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É redutor pensar a experiência estética da natureza comparando-a com a 

experiência da obra de arte, ou reduzindo-a à contemplação da paisagem (uma 

totalidade perceptível no momento). No nosso caso, o conceito de paisagem, como 

panorama ou quadro natural, não se coloca. Estamos imersos na mesma, é onde 

nos movemos com todos os sentidos, e não apenas com a visão. Somos parte 

integrante dela, a cada movimento nosso, a cada respiração, a situação altera-se, 

serão portanto ínfimos momentos singulares que vão compor a nossa experiência 

estética da natureza.  

A experiência estética da obra de arte é isolada, circunscrita, por oposição à 

experiência estética do natural, imersiva e global. 

 

A possibilidade de pensar sem conceitos, tal como foi enunciado por Merleau-Ponty, 

não será isto a experiência estética? Pensar a realidade no que ela tem de mais 

fundo: a sua permanente mutação. Através de uma linguagem indirecta, distanciada 

do objecto, uma linguagem que é um contínuo processo de metaforização: significar 

não é representar mas diferenciar e transformar.  

Assim, afirmamos, com Merleau-Ponty, que a criação artística é um 

desenvolvimento ou exteriorização da vida originária do mundo a que pertencemos e 

a obra, a manifestação dessa transformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

2. Fotografia e Natureza 
 

 

Podemos dizer, de um modo objectivo, que a Fotografia é um meio de fixar um 

instante do real efémero sobre um determinado suporte através de um meio 

mecânico.2 Ao contrário de outros meios de representação, a fotografia não se limita 

a dar a ver o mundo, é de facto ferida por ele. A fotografia é a ferida impressa pelo 

mundo. Mas é também sempre insuficiente nessa tentativa de representação, é 

sempre impossibilidade de representação do real. 

A luz solar é o meio que permitia que do nada se fizesse uma coisa, utilizando a 

terminologia de Nadar3. A luz sem a qual não há imagem fotográfica, a fonte da 

visibilidade.  

William Henry Fox Talbot (1800-1877) vai mesmo designar a fotografia como o 

«lápiz da natureza»4. O livro homónimo, para além de descrever e ilustrar as 

espantosas possibilidades e aplicações da fotografia, atesta simultaneamente os 

conhecimentos e a pretensão que podemos considerar em alguns dos pioneiros da 

fotografia, nomeadamente no entendimento da imagem fotográfica como traço 

inteligível, ou seja, apta a traduzir os fenómenos em termos de sentido. Pensamento 

que depende em larga medida de ideias e conceitos, em voga no século XIX: a 

crença na fisiognomia e a convicção de que a luz poderia transmitir o invisível e fixá- 

-lo ao real visível. O principal objectivo da fotografia seria o de fixar a verdade e dá- 

-la a conhecer aos nossos olhos, incapazes de a captar na sua totalidade. Cerca de 

1860 tenta-se dilatar esse propósito; a fotografia é muitas vezes encenada, 

construída, com objectivos didácticos, ou estéticos. Se, aquando da sua invenção, a 

fotografia se deparou com o factor de incredulidade na sua capacidade de 

representação fiel do real, rapidamente se muda de paradigma, e instala-se uma 

crença cega na sua objectividade, que é usada inicialmente, para criar ilusões 

perfeitas, ou rivalizar com a pintura tentando seguir os seus modelos, mas 

suplantando-a ainda, com o argumento da sua maior veracidade.  

Se olharmos para as primeiras fotografias de paisagem, ou de elementos do natural, 

realizadas ainda no séc. XIX, vemo-las envoltas por uma aura etérea e enigmática. 
                                                        
2 Joseph Nicéphore-Niépce (1765-1833) foi o responsável por esta descoberta. É dele a primeira fotografia 
permanente conhecida, datada de 1826, realizada através de um processo baptizado pelo autor como heliografia – 
escrita com a luz solar. Uma forma de arte directamente ligada ao real, ao referente, ao mundo, que atesta a 
existência passada do que representa, uma arte indicial. Sobre uma placa de estanho coberta com um derivado de 
petróleo designado Betume da Judeia dissolvido em essência de Dippel e produzida com uma câmara escura, eram 
necessárias cerca de sessenta a cem horas de exposição à luz solar e o resultado era uma imagem que não 
continha meios-tons. Curiosamente nos seus primórdios a fotografia foi associada aos temas do espiritismo, pois 
pela primeira vez se demonstrava que a luz podia exercer alterações visíveis no mundo real.  
3 Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910).  
4 The Pencil of Nature (1844), título do primeiro livro editado a possuir ilustrações fotográficas. 



 12 

Certo é que inicialmente, e em grande parte, são as condicionantes técnicas que 

produzem este efeito. Mas também é certo que podemos identificar em muitas delas 

a representação de valores estéticos. Embora fossem, na sua maioria, produzidas 

para servir a ciência, a topografia, a geografia, a botânica, a história, estas 

fotografias deixam transparecer, por vezes, uma ligação emocional do fotógrafo com 

o lugar natural onde foram produzidas. Além e aquém do fotógrafo, está o homem 

que documenta, que cria, que participa na construção do conhecimento mas que é, 

acima de tudo, um ser sensível, um ser subjectivo. Nenhuma destas fotografias 

representa a verdade do mundo, elas representam antes de mais o ser do homem 

que as produz. Elas representam um modo de conhecimento do mundo e do próprio 

homem.  

 

 
 
Fig. 1 
Autor desconhecido, sem título (vista de Sutton Mill), 1850. 
 

O desejo de reproduzir uma imagem de determinada paisagem natural, ou elemento 

natural está intimamente relacionado, consciente ou inconscientemente, com o 

princípio que partilhamos com os outros seres não humanos: a physis. Com a 

procura do conhecimento do mundo exterior e interior, do conhecimento do ser e da 

sua origem, do conhecimento da physis. Estamos simultaneamente na demanda do 

conhecimento do que é o homem, mas também, do que é a planta ou o animal, ou 

seja do que nos é comum. Ao perscrutamos o fundo originário, procuramos por sua 

vez, uma união sensível/tangível com o mundo. A vista de Sutton Mill (fig.1), datada 

de 1850, de autor desconhecido, é disso prova. O chão, a terra, em primeiro plano, 

na linha média, árvores e no topo o céu, um cliché, que embora com laivos 
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bucólico/românticos sobressai devido precisamente à ausência de um elemento que 

se destaque. A composição ingénua, o ponto de vista frontal, a fraca modelação 

tonal, a ausência de profundidade e de focagem, devolvem-nos uma imagem plana 

e ambígua da paisagem natural. 

O que pretendemos salientar em relação a esta imagem é que precisamente devido 

à ausência de um elemento de destaque na paisagem, a nossa inquietude enquanto 

espectadores passa para o lado de trás da câmara, a nossa atenção vai centrar-se 

precisamente na figura que está ausente mas presente na sua ausência, o fotógrafo, 

e nos factores que o levaram a produzir esta imagem, numa altura em que a sua 

produção ainda requeria algum esforço. Ou ainda, nos categorias estéticas tais 

como o sublime e a transcendência que esta imagem preconiza e que foram 

certamente uma preocupação do sujeito que a fez acontecer. 

 

 
 
Fig. 2 
Gustave Le Gray, Tree Study, 1856. 
 

Walter Benjamin (1892-1940) em A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade 

Técnica, falou-nos no valor de culto e no valor de exposição da fotografia. Valor de 

culto quando esta representa o ser humano, o culto da recordação, valor de 

exposição quando o ser humano se retira. Rosalind Krauss afirma a obra de arte 

moderna como representação do seu próprio espaço de exposição «... no interior 

deste espaço, ela se torna uma representação do plano de exposição ...» (Krauss, 

1990: 42). É neste sentido que podemos também ver muitas das fotografias de 

paisagem desde a suposta primeira fotografia de Niépce, a vista da sua janela em 

Le Gras, de 1827, até às paisagens de registo topográfico de Timothy O’Sullivan 

(1840-1882), passando pelas imagens que ilustram The Pencil of Nature de Talbot. 
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Fig. 3 
Nadar e Adrien Tournachon (Nadar Jovem), da série Expressões de Rosto de Pierrô, 1854. 
 

Alguns dos precursores da fotografia preocuparam-se também em reflectir sobre a 

natureza do próprio medium. Veja-se, por exemplo, a série de imagens intitulada 

Expressões de Rosto de Pierrô, de Nadar e do seu irmão Adrien Tournachon e, em 

particular, uma apresentada por Krauss no primeiro ensaio do livro O Fotográfico, 

1990, intitulado «A Expressão “História Da Fotografia” Refere-Se A Um Objecto De 

Pensamento Existente?» onde o mímico Jean-Charles Debureau5, é retratado, nesta 

imagem em particular, junto a uma máquina fotográfica, simulando o registo da sua 

própria imagem (fig.3). Debureau é aqui simultaneamente fotografado e fotógrafo, ou 

melhor, mimetiza o acto fotográfico, numa fotografia que é encenada, e que encena 

a sua própria produção. 

 
Ele pousa ao lado da máquina fotográfica e cria esta figura peculiar da consciência onde 

a linha que une sujeito e objecto se volta sobre si  para terminar e recomeçar no mesmo 

ponto. O mímico joga com o fato de ter consciência de ver-se enquanto é visto, de 

produzir-se como aquele para quem se olha. Evidentemente esta duplicação não poderia 

acontecer se não fosse fotografada. É somente porque Debureau é o sujeito real [the 

actual subject] da imagem – tendo actuado no papel de fotógrafo e actuando para o 

espelho fotográfico – que se coloca a questão do duplo (Krauss, 1990: p.36).  

 

Voltaremos mais adiante a referir esta imagem quando nos detivermos 

especificamente no acto fotográfico como acto performativo.  

Já o uso de fotomontagens e a captação de reflexos em espelhos e na água 

                                                        
5 Jan Kašpar Dvořák, (1829-1873). 
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autorizam também a leitura reflexiva dessas fotografias, como representações da 

natureza e modo de produção próprios do medium fotográfico. A fotografia de 

paisagem de E.O. Beaman (s.d.), The Heart of Lodore, Green River, 1871, (fig. 4), 

cujo discurso primeiro pertence à geologia, é disso um exemplo.  

 

 
Fig. 4 
E.O. Beaman, The Heart of Lodore, Green River, 1871. 
 
 
Ao inserir o elemento humano talvez para nos dar conta da escala, a silhueta da 

figura aparece reflectida na água da margem do rio, assim como a paisagem. Já na 

seguinte fotografia (fig. 5), uma imagem de autor desconhecido datada de 1893, 

representando o fotógrafo e o seu estúdio, somos espectadores da acção do 

fotógrafo que se auto-retrata e de todo o cenário e modos operandi da fotografia de 

estúdio. 

 

 
Fig. 5 
Autor desconhecido, sem título (o fotógrafo e o seu estúdio), s.d.. 
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Aqui podemos observar também uma espécie de tripé que ajudava o retratado a 

manter a cabeça imóvel durante o tempo de exposição da fotografia. Esta pose 

rigorosa e pré-definida, cuja duração correspondia ao tempo necessário para a 

captação da imagem, remete-nos para a performatividade do sujeito retratado: a 

fotografia é aqui o documento/registo da performance do sujeito fotografado. E a 

performance do sujeito consiste em pousar para a fotografia. O sujeito performa 

perante a objectiva e perante o espectador, que é neste caso o fotógrafo, e esta 

performance é registada no documento que é a imagem fotográfica. 

Há ainda uma segunda câmara, a que fixa toda a cena, e uma terceira multiplicação 

do fotógrafo que está colocado no ponto de vista do espectador, ou seja no nosso. 

Nós, os espectadores da fotografia, assistimos ao acontecimento da produção desta 

fotografia, nós somos em sentido figurado, quem regista esse acontecimento, quem 

o congela na sua totalidade. É para nós que ele acontece. O fotógrafo quando 

fotografa interfere nestas três instâncias: exerce o controlo mecânico sobre os 

acontecimentos, decidindo o momento que vai ser registado6; condiciona o objecto 

fotografado através deste poder e do poder da sua presença física e é espectador, 

testemunha e participante da cena que enquadra. Deste ponto de vista, podemos 

tomar, esta imagem como uma alegoria da fotografia de estúdio. Esta imagem é 

também capaz de declarar a ilusão que é pensar a fotografia como apta a 

representar a veracidade do real, real que é sempre procedente da subjectividade 

do sujeito que fotografa. 

 

As primeiras fotografias, implicavam uma outra concepção temporal, quer em 

relação à duração da exposição, quer ao tempo de revelação e materialização da 

fotografia propriamente dita. Podemos dizer que a duração de produção de que 

estas imagens necessitavam se espelha depois na imagem fotográfica que vemos. 

Se esta duração aumenta o carácter performativo destas imagens, amplia também a 

performatividade do espectador. É como se nos detivéssemos um pouco mais a 

olhar estas fotografias, como se necessitássemos de mais tempo para as ver, para 

as contemplar. Parecem ter uma maior densidade, uma maior espessura. Não se 

trata de um ínfimo instante que aí está registado, mas de vários segundos, minutos, 

horas, o que parece exigir também mais tempo do espectador que as observa. 

O digital veio alterar essa noção do tempo da fotografia, alterada, progressivamente, 

com a evolução da técnica fotográfica. A fotografia digital impressa pode parecer-se 

                                                        
6 Nos primórdios da fotografia, este momento de captação da imagem poderia significar cerca de 15 a 30 minutos de 
exposição com o daguerreótipo, ou cerca de 10 segundos com a invenção do calótipo, em 1840. 



 17 

com a analógica, mas na verdade, são muitos diferentes. Num primeiro plano, 

fisicamente: enquanto a fotografia analógica pode ser vista como uma 

representação contínua da variação do espaço e do tempo, com uma gradação tonal 

contínua, a fotografia digital é uma representação discreta, contém um número 

fixo/limitado de informação, a gradação tonal é quebrada, e é muito mais facilmente 

manipulada/alterada. Daí que o seu enfoque não seja na questão da captura, ou da 

impressão, mas na questão da manipulação, tornando-se esta a sua principal 

característica. O medium digital enfatiza a fragmentação, a heterogeneidade e a 

indeterminação (interessa mais o processo performativo, do que o objecto final). 

Estranhamente para o senso comum, o digital que devia ter desconstruído 

finalmente as muitas ideias da objectividade da fotografia e da sua clausura, veio 

simultaneamente despertar a nossa necessidade de credulidade na imagem 

fotográfica, no que toca ao seu suposto poder de representação fiel da realidade, 

sem nos darmos conta de que criámos uma espécie de hiper-realidade. Esta 

necessidade de reconhecimento/identificação supõe uma prévia 

desvalorização/alienação do real, a criação da ilusão de conhecimento do real 

através de imagens, de representações, e não da sua experiência directa. Susan 

Sontag já havia avançado esta tese, do poder da imagem substituir o real, baseado 

na sensação de conhecimento que é capaz de produzir. 

 

O trabalho artístico que Simone Nieweg (1962-) tem vindo a desenvolver, sobretudo 

desde 1986, nos campos agrícolas da sua terra natal alemã (fig. 6), demonstra uma 

relação da artista com os lugares que fotografa que vai para além do mero interesse 

pelo belo natural, ou pela paisagem. Há uma ligação com o lugar, uma vivência, um 

envolvimento, em síntese, um conhecimento sensível do lugar. Uma descoberta 

mútua, recíproca, do lugar – acreditamos que o seu trabalho artístico reflecte de 

algum modo, que não podemos nomear, mas sentir – o fundamento originário 

comum a homens, animais e plantas, a physis.  
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Fig. 6  
Simone Nieweg, Ansicht, 1999. 
 

Quando comparamos esta fotografia de Simone Nieweg com a vista de Sutton Mill 

sentimos que algo as une, embora estejam separadas no tempo por mais de um 

século. O ponto de vista frontal, a luz difusa, a mesma preocupação com algo mais 

do que a simples representação do natural. Há no trabalho de Nieweg um 

distanciamento das preocupações formais, que em vez de as anular, as evidencia 

precisamente na sua ausência, como pensamos ser o ser desejo. Se fotografa 

campos agrícolas é não só porque estes fazem parte do seu lugar, mas também 

porque estes com as suas formas repetitivas, traçadas pelo homem, e em oposição,  

o corte nessa ordem, a destruição ou a falha no cultivo, criam uma espécie de 

alegoria da resistência da natureza à manipulação humana (fig. 7). E aqui (se virmos 

a physis como fundamento comum a todos os seres e também ao homem) 

pensamos também na alegoria da resistência original da natureza humana às regras 

sociais/culturais/politicas uniformizadoras, massificadoras. No fundo é como se o 

homem tivesse esquecido o seu fundamento, ou não o quisesse ver, preferindo 

ignorá-lo, ignorando simultaneamente que o partilha com todos os seres. Depois o 

que resta e o que vemos nas imagens de Simone Nieweg, são pequenos resquícios, 

vestígios dessa força que jorra incessantemente, quer das plantas que fotografa, 

quer da própria artista, que a regista para não a esquecer, para a procurar. São de 

certo modo imagens que transmitem tristeza, desencanto e descrédito nos 

progressos da técnica e da sabedoria do homem. «O homem da idade da técnica 

está, nesta despedida, contra o aberto» (Heidegger, 1977: 338). 
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Fig. 7 
Simone Niewg, Grunkohlfeld, 1999. 
 
 
Por outro lado, esta destruição da regularidade/da ordem agrícola, destruição de 

uma estratégia que nos permite, nos dá, a nós homens uma certa segurança, 

suscita um sentimento de desamparo. E, como refere Martin Heidegger no seu 

ensaio Para Quê Poetas?, o desamparo, enquanto invertido é o que nos alberga. Só 

quando nos encontramos fora de protecção, podemos criar um estar seguro, 

viramos o desamparo para o aberto, fazendo-o integrar o espaço do invisível. 

 

Na mesma senda do trabalho artístico de Simone Nieweg, encontramos o trabalho 

de Gerhard Stromberg (n.1952). Nele, no entanto, depreendemos, uma maior 

preocupação com a esteticização da imagem fotográfica, e uma maior 

relação/consciência do conceito de paisagem (fig. 8). O processo de criação de 

Gerhard Stromberg, segundo sabemos, prende-se com a realização de incursões 

num determinado território, tendo especial atenção ao modo como, por um lado, as 

estações do ano e, por outro, a intervenção agrícola e silvícola, alteram a paisagem. 

É contudo um olhar um pouco mais distante da terra do que o de Simone Nieweg, o 

que as suas fotografias deixam transparecer. Gerhard Stromberg escolhe pontos de 

vista frontais e composições homogéneas, de modo a que o envolvimento do 

espectador com o conteúdo seja imediato. Há portanto uma procura de 

envolvimento emocional com o lugar.  

As suas fotografias estão mais próximas da tradição paisagista que as de Nieweg, 

são espaços abertos à metáfora e por vezes à narrativa e, tal como em Nieweg, a 

relação do homem, no geral, e do artista em particular, com o meio vegetal/natural é 

sempre o ponto de partida para a criação.  
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Fig 8 
Gerhard Stromberg, Market Garden (Magyardombegyhaz), 2005. 
 
 
O corpo que caminha, que apreende o meio que o rodeia, que se enforma a partir 

dessa construção recíproca, que traduz essa construção por via da arte que, por sua 

vez, transforma/constrói/enforma a nossa visão do mundo. Se referimos Simone 

Nieweg e Gerhard Stomberg é porque acreditamos que também para estes artistas, 

como escreveu Vergílio Ferreira (1916-1996), no ensaio Espaço do Invisível, tal 

como para nós «... a arte é uma procura da expressão do que somos, e que não 

somos quem pretendemos só porque adoptamos uma expressão; que dizemos 

porque somos, e não que somos só porque dizemos» (Ferreira, 1965: 166). 

 

«O que sabe o meu corpo da Fotografia?» (Barthes, 1980: p. 17). Esta questão 

colocada por Roland Barthes (1915-1980), tomada por ele como ponto de partida 

para definir as três práticas de que uma fotografia pode ser o objecto: fazer, 

experimentar, olhar, no seu ensaio A Câmara Clara, é pertinente para nós devido ao 

uso do termo corpo. A questão colocada não foi, O que sei eu da Fotografia?, mas 

sim o que sabe o meu corpo. O uso do termo corpo, para além, de nos remeter para 

uma análise fenomenológica da fotografia, remete-nos para outra das nossas 

principais questões: a performance, na medida em que o corpo age no acto da 

fotografia e nós defendemos a tese que considera esse agir consciente como uma 

realização de uma performance, assunto que desenvolveremos, no segundo 

capítulo, desta investigação.  

A cada uma destas três práticas corresponde um tipo de sujeito activo: o 

operator/fotógrafo; o spectator/espetador; o spectum/referente/simulacro. Spectrum 

porque, segundo Barthes, para além da raiz da palavra conservar uma relação com 
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o termo espectáculo, acrescenta-lhe também «essa coisa um pouco terrível que 

existe em toda a fotografia: o regresso do morto» (Barthes, 1980: 17). Este regresso 

do morto, deriva da relação particular da fotografia com o seu referente.  
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CAP. II – O ACTO FOTOGRÁFICO e o ACTO PERFORMATIVO 

 

 

1.1 Fotografia e Documento 

 

 
É esta necessidade absoluta de uma dimensão pragmática anterior à 

constituição de qualquer semântica que distingue a fotografia de todos os 

outros meios de representação. 

Philipe Dubois  

 

 
O documento não é objectivo, não pode jamais ser fiel àquilo que documenta.  

O documento só pode ser, se for subjectivo, o documento inscreve sempre o sujeito 

que o produz, no seu discurso. A documentação é o acto de produzir documentos, 

acto/gesto subjectivo, segmentador da realidade, sedutor, hierarquizador.  

A fotografia é documento quando produzida com o fim de representar o seu 

referente. Documento é aqui entendido, não como objecto capaz de substituir o real, 

mas sim, como objecto de elevado domínio/poder de o ficcionar.  

A fotografia é mais experimentada como um objecto que substituí o real, como um 

elemento do mundo, do que como o que ela é: uma representação do mundo, um 

modo de configuração do real. O perigo é a substituição do real experienciado 

directamente, pelo aparente conhecimento de um presumível real vinculado pela 

imagem fotográfica. Uma coisa não pode substituir a outra, são ambas muito 

distintas, e podemos através da experiência da imagem fotográfica ampliar a 

experiência do real vivido, sendo o contrário também válido, uma experiência directa 

pode modificar o modo como percebemos determinada imagem fotográfica. 

É ponto aceite, desde que começámos a escrever com luz, tomar comummente, a 

fotografia como simples objecto-memória, documento/espelho do real. Com esta 

assunção que remete a fotografia para o rol dos objectos úteis, desenvolveu-se uma 

clivagem entre a arte/pintura como pura criação do espírito e a fotografia como 

instrumento de memória, que permite um conhecimento objectivo/científico do 

mundo. À fotografia caberia apenas a função documental, a referência, o concreto. 

Superada esta concepção mimética da fotografia, sabendo que esta não pode ser 

uma cópia neutra do real, podemos ver a imagem fotográfica como uma 

interpretação do real, como configuradora do mesmo. E simultaneamente  

«... inseparável da sua experiência referencial, do acto que a funda» (Dubois, 1983: 

47). 
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A fotografia pela sua génese automática, testemunha irredutivelmente a existência do referente, mas 

isso não implica, a priori, que se lhe assemelhe. O peso do real que a caracteriza está naquilo que 

nela é vestígio, e não mimesis (Dubois, 1983: p. 29). 

 

Este referente do qual a imagem fotográfica é índice/marca/resto/rasto/testemunha é 

na imagem sempre outra coisa. Nunca é cópia, nunca é duplo, nunca é prova 

objectiva e inerte. Só conhecemos a realidade através da ideia que construímos 

dela. A fotografia não pode pois revelar a realidade empírica, mas tentará revelar 

uma realidade/verdade interior, interiorizada, transcendente. O alcance de um para 

além do verdadeiro, através de uma construção/representação/ficção. Roland 

Barthes, nas primeiras páginas do já citado ensaio A Câmara Clara, tece algumas 

considerações sobre as contingências da fotografia: 

 
Nela, o acontecimento nunca se transforma noutra coisa: ela remete sempre o corpus de que 

necessito para o corpo que vejo [...]. Uma fotografia está sempre na origem deste gesto; ela diz: isto, 

é isto, é assim! Mas não diz mais nada [...]. A fotografia nunca é mais do que um canto alternado de 

“Olhe”, “Veja”, “Aqui está”; ela aponta com o dedo um certo frente-a-frente, e não pode sair desta 

pura linguagem deíctica (Barthes, 1980: 12-13). 

 

Uma fotografia pode dizer e diz muito mais do que simplesmente isto é, ou aqui 

está, se nos dispusermos a apreendê-lo. Na fotografia o real é sempre filtrado pelo 

mecanismo que é a máquina fotográfica, pela sua ampliação/impressão, pelo 

pensamento/reflexão do fotógrafo, é um real fabricado. Dizemos: isto é a imagem 

fotográfica captada pela máquina x, pelo fotógrafo x, na data x, e aqui está uma 

imagem fotográfica (produzida com estas várias condicionante); e não dizemos isto 

é a mão de Roland Barthes, ou aqui está Roland Barthes, ele era assim! 

Na verdade sabemos que este acontecimento, a que R. Barthes se refere, como 

algo imutável, é sempre transformado noutra coisa através da fotografia, o corpo 

que vejo, não é o corpo, e do acontecimento que foi o acto que lhe deu origem, 

resta/sobra a imagem fotográfica, que documenta, antes de mais, esse acto que lhe 

deu origem.  

Mas num ponto concordamos com Roland Barthes, quando critíca a discussão em 

torno da questão da fotografia ser analógica (um analogon do mundo) ou codificada, 

como método de análise teórica, assegurando que o importante é a sua força 

verificativa, que não incide sobre o objecto, mas sobre o tempo. O tempo de 

captação da imagem, o tempo que é sempre passado, na e para a fotografia. O 

tempo que apenas pode ser presente, no acto fotográfico, em si. O isto foi refere-se 

ao tempo e não ao isto foi objecto. 
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Conscientes que estamos de todos os códigos em jogo na sua elaboração e 

compreensão/recepção, reconhecemos que subsiste algo de singular na imagem 

fotográfica que a diferencia de outros modos de representação: uma das suas mais 

poderosas ilusões, – o sentimento de presença «... imagem da simultaneidade, a 

forma como cada coisa em dado lugar e dado instante está presente para todas as 

outras. É a afirmação de integridade sem falha do real» (Krauss, 1990: 118-119).  

A sua realidade primeira é a afirmação da sua existência enquanto resto de uma 

outra existência, a do acto fotográfico, a do tempo/da duração do acontecimento que 

é o acto fotográfico. Ela diz-nos: isto existe (o objecto que é a fotografia), isto 

aconteceu (o acto que lhe deu origem), mas não nos diz isto quer dizer isto. É neste 

sentido que podemos entender hoje a fotografia enquanto documento: sim, isto 

atesta a existência da imagem, mas para podermos afirmar algo sobre o seu 

significado, teremos de nos munir de mais informação sobre os códigos que 

estiveram em jogo na sua elaboração, e que estão em jogo na nossa apreensão da 

imagem. O referente estabelece-se como uma realidade empírica, mas só 

chegamos ao seu significado se formos parte interessada na situação da qual a 

imagem provém.  

Por outro lado, reconhecemos na imagem fotográfica o seu poder de configurar o 

real, mais do que de o reproduzir. Estamos mais interessados no processo de 

constituição, produção da imagem, nos processos de produção de significado que 

nela se verificam, do que com a sua relação com a realidade fotografada.  

Reconhecemos aqui a dimensão pragmática, indicial da fotografia, e interessa-nos 

de igual modo, senão mais, a sua dimensão poética. 

 
A verdade, como a clareira e ocultação do ente, acontece na medida em que se poetiza. Toda a 

arte, enquanto deixar-acontecer da adveniência da verdade do ente como tal, é na sua essência 

Poesia (Heidegger 1977: 58). 

 

Como já afirmamos anteriormente, A arte nunca nos dá um conhecimento puro do 

mundo, é sim, tal como afirma Vergílio Ferreira «... a relação mais profunda de nós 

próprios com o mundo, é verdadeiramente o ver» (Ferreira 1965: 39).  

 
Tal lugar não existe, porque o que existe é algo em bruto. A arte abre-o à aparição da sua 

essencialidade, da presença de um homem nele. Quem reconhecia no mundo o mundo de Kafka 

antes de Kafka o revelar? (Ferreira 1965: 41). 

 

Jochen Lempert (1958-) explora no seu trabalho artístico a relação histórica e 

científica entre fotografia e documento. Não o faz contudo, directamente, mas 

através da desconstrução das expectativas do espectador, da desconstrução do 
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suposto poder documental da fotografia, ou em imagens fotográficas que tocam os 

limites da abstracção. Neste sentido, podemos falar de auto-referencialidade do 

medium fotográfico. Há da sua parte uma exploração dos limites daquilo que é a 

imagem fotográfica, daquilo que ela pressupõe, da sua condição de índice, de 

documento. Lempert consegue conjugar nas suas fotografias a dimensão teórica e 

histórica da fotografia com a sua dimensão poética. 

 

 
 
Fig. 9 
Jochen Lempert, da série Os Corvos-marinhos, 2008. 

 

Jochen Lempert fotografa a natureza, quer mineral, quer vegetal, ou animal, sendo 

que o homem quando aparece está seccionado/semi-oculto e, mais usualmente, 

apenas do outro lado da câmara fotográfica: o actuante/artista/performer.  

Lempert fotografa em filme de 35mm, a preto e branco, revela as suas imagens e 

tira partido do controlo directo que tem sobre todo este processo. Se podemos ligar 

o seu trabalho a disciplinas como a biologia, (Lempert estudou biologia) a zoologia 

ou a fotografia científica, também é verdade, como escreveu Ricardo Nicolau, no 

jornal da sua exposição Trabalho de Campo, na Culturgest, em 2009, que «A 

natureza que ele nos apresenta, independentemente de qualquer intimidade com a 

botânica ou da utilização de processos científicos e laboratoriais – como a 

observação meticulosa e a ampliação –, é sempre estranhamente misteriosa, por 

vezes opaca» (Lempert, 2009: 2). Se o referente da imagem é difícil de identificar, e 

em alguns casos toca a abstracção (fig. 9), noutros, a opacidade da imagem, 

pensamos, por exemplo, nos perfis de aves (fig. 10), a estranheza é causada 

precisamente pela crueza/dureza do reconhecimento, algo que inesperadamente 

leva o espectador a questionar a veracidade do representado. Ao questionar a 
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existência do referente, tal como este nos é apresentado na obra, Lempert põe em 

causa toda uma panóplia de fotografias que fazem parte do nosso dia-a-dia e do 

nosso imaginário colectivo, fotografias que substituíram o real que representam, e 

que nos transmitem uma falsa ideia de conhecimento, quando o que 

experimentamos é apenas a imagem fotográfica. Ou seja, não vimos estas aves, ou 

pelo menos nunca as vimos assim, assim como aparecem representadas nesta 

imagem, nesta exposição que é de arte, e questionamos a sua existência, serão 

aves reais, ou uma fabricação humana? Daí a questionarmos a veracidade de 

outras imagens é um passo. E se víssemos a mesma fotografia numa revista 

científica, ou num museu de História Natural, colocaríamos tal questão? Ou, pelo 

contrário, a partir desse momento, tomaríamos a imagem pelo referente e 

pensaríamos estar aptos a afirmar: conheço agora mais nove espécies de aves?  

 

 
 
Fig.10 
Sem Título, Jochen Lempert, s.d..  
 

Lembert consegue de uma forma subtil explorar as propriedades do medium 

fotográfico, quer materiais, quer históricas, desafiando as suposições do espectador, 

desafiando a ontologia e epistemologia da fotografia. As suas fotografias, como tão 

bem assinalou Ricardo Nicolau: 

 
desfazem hierarquias, relativizando a nossa percepção e os nossos sistemas de conhecimento.  

À fotografia, que sempre foi aplicada enquanto instrumento de poder, de conquista, Lempert 

reconhece o poder de apontar a realidade, mas faz-nos tomar consciência de que nunca poderá 

representá-la (Lempert, 2009: 6).  
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Este trabalho artístico consegue, afastando-se dos cânones da fotografia 

contemporânea, e de um modo quase parcimonioso, fazer-nos questionar o 

representado, questionar a presença do representado, e simultaneamente 

questionar o valor documental e poder representacional da fotografia. 

 

Noutro trâmite, encontramos o artista David Clarebout, que parte do documento 

(fotografia), transformando-o em performance (fotografia-vídeo). Retoma a 

problemática do presente, actualizando o documento. Joga com a dimensão 

performativa oculta na imagem fotográfica. Por exemplo, no seu trabalho 

Kindergarten Antonio Sant’Elia 1932 (1998), (fig. 11), uma projecção vídeo, sem 

som, que parte de uma fotografia datada de 1932, de autor desconhecido, onde 

podemos ver crianças a brincar no jardim de infância António Sant’Elia, no dia da 

sua inauguração. O isto foi dá lugar, neste trabalho, ao isto é, conseguido através da 

manipulação digital da imagem (as ramagens das árvores representadas na 

fotografia ganham movimento). A natureza imóvel, fixa da fotografia, o seu 

passado/instante morto ganha vida, actualiza-se, transforma-se em presente, a 

fotografia torna-se vídeo, ganha duração temporal (questão essencial da 

performance). Se quisermos, esta obra pode ser referida como vídeo-performance 

do documento fotográfico. Este acto de usar uma fotografia documental para a partir 

dela, fazendo uso de uma única imagem do passado, criar uma peça vídeo que se 

desenrola à nossa frente, e onde não conseguimos identificar claramente um 

passado, ou um futuro, porque ele nos remete para o presente, pode ser lido como 

um acto, que para além de ser performativo, é uma performance.  

 

 
 
Fig. 11 
David Claerbout, Kindergarten Antonio Sant’Elia 1932, 1998. 
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Os seus trabalhos procuram, através da experiência da imagem, revelar a 

relatividade da nossa experiência do mundo. Passado e presente da imagem, assim 

como, passado e presente da experiência temporal do espectador, são colocados 

em jogo, constantemente. Neste trabalho em particular, segundo palavras do artista, 

as árvores recém plantadas agitam-se, enquanto no resto da imagem, as crianças, 

que esperaríamos fossem as primeiras a mover-se, permanecem estáticas. O 

movimento das árvores parece hesitar, as crianças parecem mexer-se, ouvimos 

risos de crianças a brincar, ouvimos o som do vento nas árvores? Consultamos a 

legenda e confirma-se, a projecção vídeo, não tem som. São imagens um tanto ou 

quanto alucinatórias, pois as suas subtis alterações, que exigem tempo, para 

perceber precisamente o seu tempo, supõem da parte do espectador uma alienação 

espácio-temporal, para a sua apreensão. Precisamos de sair do nosso tempo 

psicológico, para entrar no da obra. Precisamos de nos esquecer do tempo próprio 

da fotografia, do tempo próprio do vídeo para entrar no tempo desta fotografia-vídeo-

performance. O seu trabalho remete assim, para a auto-referencialidade da 

fotografia e do vídeo, quando questiona a sua essência fixa por oposição à imagem 

em movimento do vídeo, situando-se entre ambos.  

 

 

 

1.2  Performance e Documento 

 

 
Sabemos que o ser da performance se atinge por via do desaparecimento, assim 

defende Peggy Phelan, no ensaio Unmarked: The Politics of Performance (1993). 

Daí que a relação entre performance e a sua documentação nem sempre tenha sido 

tão pacífica, ou sequer possível, como actualmente aparenta ser. 

O presente da performance, quando registado, documentado, torna-se um presente 

que é sempre passado. Se Peggy Phelan afirma que a única vida da performance se 

dá no presente, também afirma que ao registarmos esse presente, ele é já outra 

coisa: a performance aqui e agora é monumento, o seu registo, ou representação é 

documento (Phelan, 1993: 1). 

O documento da performance, assim como o documento que é a fotografia, 

enquanto resto do acto que a faz ser (acto fotográfico), é sempre outra coisa.  

A própria produção de documentos da performance, é em si, outra performance. 

Numa construção em abismo, numa sucessão de registos das sucessivas 
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performances, não teríamos fim à vista, e nunca atingiríamos o puro acto de 

documentação da performance. 

Roselee Goldberg no prefácio do seu A Arte da Performance. Do Futurismo ao 

Presente (1988), define performance como «...uma arte feita ao vivo pelos artistas» 

(Goldberg, 1988: 10). Esta definição está perto da de Phelan, na medida em que o 

seu ao vivo pressupõe o presente. Pensamos que estas concepções tendem 

também a procurar uma salvaguarda do acto de criação, por definição, único e 

irrepetível. Visto que, nem na performance apresentada ao vivo, este transparece 

por inteiro, – pois sabemos por Jacques Derrida (1930-2004) que não há uma pura 

presença do presente em si mesmo 7 –, em diferido é pouco provável, senão mesmo 

impossível, assegurar a sua integridade. 

O presente do acto performativo, ao ser gravado, adquire a forma do documento 

(fotografia, vídeo). O presente, em si mesmo (esse que está sempre condenado, 

pelo seu movimento de diferimento, quer face ao passado quer face ao futuro, é isso 

que caracteriza o presente), uma vez gravado encontra-se registado e circunscrito 

no interior de um sistema de discurso, como se o acto de documentar tivesse o 

poder de transformar a súmula exterior dos instantes infinitamente divididos, numa 

forma, agora actualizada/delimitada/acessível, de toda a infinidade do seu possível. 

Porém o que se pode constatar na evidência decisiva do registo/documento é 

também a prova da sua radical efemeridade, bem como a constatação de que se 

aquele presente foi/é aquilo que observamos no registo, ele concede-nos também a 

prova firmada de que poderia ter sido sempre outra coisa, e de que é em si, sempre 

diferente do acontecimento original. 

Esse documento, convencionalmente, desempenha um papel prático/utilitário, 

secundário e suplementar. Aparentemente, o facto de existir documentação de 

determinada performance, deveria assegurar a sua original prioridade ontológica, – 

a presença, o efémero, todavia, esse facto vai alterá-la, a um ponto onde deixa de 

ser premente. 

 

Adoptamos a classificação proposta por Philip Auslander, no seu ensaio On The 

Performativity of Performance Art, de 2005, que divide a documentação de 

performance em duas grandes áreas ou categorias: documental (documentary) e a 

                                                        
7 Tal como também não há presença pura do pensamento ao pensamento –, este está constantemente a ser 
diferido e a diferir (différance), isto é, o presente está permanentemente a produzir diferenças e, consequentemente, 
a diferir face à sua suposta essência. É intrínseco à essência do tempo, ao presente que este se processe diferindo 
as diferenças ainda não produzidas (futuro) e retendo as já produzidas (passado). 
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teatral/performativa (theatrical). À categoria documental corresponde a forma 

convencional/tradicional sob a qual entendemos a relação entre a performance e a 

sua documentação. Esta permite-nos, à partida, provar a existência da performance, 

assim como a sua possível reconstituição. Este tipo de documentos pode ser mais 

neutro, produzido do ponto de vista do espectador, ficando assim mais próximo do 

que foi experienciado pelo mesmo, ou pode ser mais criativo assumindo-se como 

objecto artístico independente da performance que originalmente registou. Nesta 

categoria, a relação criada entre a performance e a sua documentação é de cariz 

ideológico. Assenta na ideia defendida por Roland Barthes, de que a fotografia 

vincula uma mensagem/imagem sem código, de que esta nunca se distingue 

imediatamente daquilo que representa, certificando a presença/existência do 

representado. 

Por outro lado, na categoria teatral, Auslander coloca aquilo que correntemente se 

designa por fotografia performada, ou encenada (performed photography), ou vídeo 

performance. Eventos/performances realizados directamente para serem registados 

pela câmara, para se constituírem, em si, como objectos artísticos, constituindo-se 

simultaneamente como documentos, são performances e registos de performance, 

acontecendo na sua maioria sem a presença de público. Podemos inserir nesta 

categoria, e para clarificar a sua definição, o trabalho de artistas como Jeff Wall 

(1946-), (fig. 15), ou Barbara Probst (1969-), (fig. 13).  

Para o espectador deste tipo de documento, o espaço interior do mesmo, torna-se o 

único espaço onde aconteceu a performance. O documento acaba por substituir a 

acção em si.  

A distinção entre estas duas categorias quando levada ao limite, pode ser suprimida. 

Se não pensarmos na questão do público, que mesmo assim, pode existir, em 

ambas, também em ambas; a performance é apresentada tendo em conta o seu 

registo, é feita para a câmara. Se as primeiras performances da década de 60 do 

séc. XX, ainda não eram apresentadas para a câmara, tendo como preocupação de 

fundo, a sua apresentação pública, e o seu maior trunfo a efemeridade, cedo se 

alterou este paradigma. Os artistas não tardaram a aperceber-se do quão importante 

era a sua documentação, para a criação de um estatuto simbólico da performance 

no meio artístico e cultural. A documentação acaba por ser vista por um número 

bastante mais elevado de espectadores, quando comparado com a pequena 

audiência que assiste à performance ao vivo, acabando esta, em última instância, 

por substituir a realidade que documenta. 

Assim sendo, a performance, tal como refere Barbara Clausen, no seu ensaio After 

the Act – The (Re)Presentation of Performance Art (2005), contrariamente às suas 
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pretensões iniciais, tornou-se uma arte de imagens/documentos que começam 

inicialmente por ser imagens de imprensa, depois documentos históricos para, por 

fim, se converterem em obras de arte, expostas em museus. 

Philip Auslender apresenta como exemplo de uma obra onde as duas categorias se 

confundem, a Photo-Piece, de 1969 (fig. 12), de Vito Acconci (1940-). Também para 

nós esta obra levanta questões importantes, apresentando-se-nos como uma obra 

paradigmática, onde o acto fotográfico é considerado como performance. Acconci 

leva uma câmara fotográfica pronta a disparar, erguida à altura dos olhos, enquanto 

desce em linha recta, e de um modo contínuo, uma rua da cidade de Nova Iorque, 

tentando não pestanejar; de cada vez que o faz, prime o botão da máquina 

fotográfica e faz uma fotografia, registando assim, documentando, os únicos 

instantes do percurso, que os seus olhos não viram. Para Auslander, esta 

performance prende-se com um acto de falta/falha física, com as limitações físicas 

da visão, com os modo como a posição espácio-temporal do corpo determina o que 

é visto, e simultaneamente com a capacidade de se atingir um elevado grau de 

consciência em situações banais (aqui a hiper-consciência de uma função corporal 

automática). Estas ideias invocam o conceito de corpo próprio de Merleau-Ponty, 

assim como a sua teoria da percepção, onde o corpo se revela como o verdadeiro 

sujeito da consciência, a verdadeira possibilidade de conhecimento, quer do exterior, 

quer de si próprio. Para além destas questões, o conteúdo desta obra, é a própria 

execução/produção da mesma, a performance, que explora a corporalidade e a 

temporalidade da visão. O que sobra desta acção, as fotografias, são 

simultaneamente documento e monumento. 

 

   
 
Fig.12 
Vito Acconci, Blinks – Photo-Piece, 1969. 

 
Esta peça é difícil de enquadrar, linearmente, na categoria documental e/ou teatral; 

podemos dizer que pertence a ambas, dependendo do ponto de vista da análise. 

Por um lado, as suas fotografias servem as funções da documentação tradicional, 

evidenciando a sua realização e permitindo-nos a reconstituição da acção 

(conquanto sem a presença de público, e não sendo registos feitos do ponto de vista 
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do mesmo, mas exactamente, do ponto de vista do performer). 

Por outro lado, são fotografias feitas pelo próprio performer, fazem parte integrante 

da acção da performance, ou seja, o acto de registo da performance é parte 

integrante da performance e as fotografias não são os seus meros documentos, 

sendo o acto fotográfico a principal acção da performance. O público só tem acesso 

à obra/performance através destas fotografias, que aqui não consideramos tão só 

documentos, mas também restos/traços do que foi a performance. Estas imagens 

são o que sobrou da acção em si. Assim, no que toca à relação do público com a 

performance, esta aproxima-se da categoria teatral, pois esta acção só existe como 

performance (para o outro), através destas imagens. É como se o seu objectivo 

fosse a criação destas fotografias, – performance feita para a ser registada, no 

contexto da categoria teatral. 

Como já afirmámos, qualquer acto de documentação de uma performance pode 

constituir-se, ele próprio, como outra performance. Em Photo-Piece, Acconci põe 

esta ideia em prática, criando uma performance, onde o acto de registo, de 

produção de documentos da mesma, se constituí como a sua principal acção. A 

execução da performance consiste na produção de fotografias, que também a 

documentam. E, é apenas a documentação que vai permitir ao público interpretar e 

enquadrar a obra enquanto performance. Podemos afirmar que em Photo-Piece o 

acto fotográfico é um acto performativo. 
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2.1 Coincidência entre Acto Fotográfico e Acto Performativo 

 

 
Contrariando a definição ontológica de arte ao vivo, irrepetível e indocumentada a 

performance tornou-se uma arte de imagens/documentos. A documentação de uma 

performance é tão importante que a questão da presença, ou não, de uma audiência 

aquando da sua mediação deixou de ser fulcral para a consideração de uma obra 

como performance. Podemos hoje falar da performatividade da documentação de 

performance. Se aplicarmos o conceito de performatividade à ideia de 

documentação pura de performance, segundo Auslander, podemos dizer que o acto 

de documentar uma performance é parte integrante da mesma.  

Usamos o termo performativo no sentido usado por Auslander, introduzido por John 

Langshaw Austin (1911-1960), segundo o qual a ideia de que uma palavra falada, 

ou acção, pode ela própria trazer imbuída a condição que descreve/manifesta8. 

Aceitamos a definição de performance, segundo a qual, o que a caracteriza e 

diferencia de outros acontecimentos é a decisão consciente do sujeito, de fazer um 

enquadramento que é temporal e espacial, que se distingue do decorrer da vida 

quotidiana. De facto, a questão do enquadramento, a necessidade do recorte do 

real, é uma das questões essenciais também da imagem fotográfica. Propomos 

como ponto de partida esta definição de performance para explanarmos a nossa 

tese que afirma o acto fotográfico como um acto performativo, ou mais 

concretamente e para afastar qualquer confusão que possa existir com o uso do 

termo performativo, afirmar que o acto de fotografar, no nosso projecto artístico é, 

em si, a realização de uma performance.  

Esse enquadramento implica a questão do presente, ou melhor da consciência do 

presente por parte do sujeito em processo, do trazer do presente à sua presença. O 

                                                        

 
8 Foi o filósofo John Langshaw Austin que, cerca de 1959, introduziu primeiramente a expressão performative na 
teoria do discurso. Referindo-se à capacidade performativa do acto da fala produzir efeitos que vão para além da 
linguagem. Judith Butler (1956-) vai expandir o conceito de Austin à politica e à sociologia. Como performativos 
Butler identifica actos, acções que estabelecem realidade, não através da intenção individual mas através da acção 
dentro e com a convenção social, repetindo-a e actualizando-a. Ou seja, um entendimento do acto que não é nem 
autónomo, nem subjectivo, mas que está de acordo e dentro da convenção. Podemos então concluir que 
performance arte e performatividade, nada têm em comum em termos teóricos e históricos. Ontologicamente a 
performance arte opera segundo um modelo ideológico que se posiciona do lado de fora das convenções sociais, 
que está relacionado com indivíduos e com a sua subjectividade e que pretende quebrar as mesmas convenções. 
Enquanto que o performativo baseia-se na acção dentro da convenção. É tautológico falar de uma obra de arte 
performativa. Não existe uma obra de arte performativa, pois não existe uma que não o seja. Assim quando falamos 
dos aspectos performativos de determinada obra, não estamos a definir nada de novo, mas apenas a evidenciar um 
nível de sentido na sua produção, que existe em toda a arte. Toda a arte é performativa uma vez que produz efeitos 
que vão para além daqueles determinados pelo indivíduo. Mesmo a performance arte ao querer posicionar-se fora 
da convenção, fora do institucional e do mercado, cria com a reprodução desta premissa o efeito inverso: cria a sua 
própria convenção, institucionaliza-se, mercantiliza-se. 
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presente tem a sua própria transcendência, a sua própria espessura, onde os 

fenómenos podem estar ocultos, e da qual continuamente emergem, uma 

modalidade de ausência própria do presente. A performance e a fotografia, ou seja, 

o acto performativo e o acto fotográfico, são meios de tornar presente, o próprio 

presente, quer do sujeito/performer/fotógrafo, quer do espectador. 

 
Na fotografia, tudo diz respeito ao disparo sobre disparo. É a lógica do acto fotográfico: local, transitória, 

singular. A fotografia é sempre refeita, por isso, no seu princípio, é da ordem do performativo – na acepção 

linguística da palavra (quando dizer é fazer) e na significação artística (a “performance”) (Dubois: 1983, 

p.11). 

 

    
 
Fig. 13 
Barbara Probst, Exposure #44: Barmsee, Bavaria, 08.18.06, 4:37 p.m., 2006. 
 
 
A fotografia não opera na ausência do sujeito, há selecção, interpretação, 

hierarquização, pensamento, intenção. Na verdade, como afirma Dubois, «... com  

a fotografia não nos é possível continuar a pensar a imagem separada do acto que  

a faz ser» (Dubois,1983: 11). Este medium implica de facto, ontologicamente, a 

questão do sujeito, do sujeito em processo. Dubois, define a fotografia como uma 

verdadeira imagem-acto, acto de produção, acto da sua recepção/mediação. 

 

Na obra de Barbara Probst, Exposure #44: Barmsee, Bavaria, 08.18.06, 4:37 p.m. 

(fig. 13), regista-se a performance (imagem da esquerda), enquanto uma segunda 

câmara regista simultaneamente, esse registo. Temos a performance, e dois actos 

de registo simultâneos da mesma. Estes actos são a acção mais importante da 

performance, sendo que um deles aparece representado na imagem da direita. 

Ambas as máquinas dispararam no mesmo preciso instante temporal que aparece 

indicado no título da obra. Trata-se da construção em abismo que, mencionámos 

anteriormente, quando nos referimos à documentação de performance. Se o acto 

fotográfico é em si uma performance, será sempre necessária outra fotografia, e 

logo outro acto fotográfico, e logo mais uma performance, e assim sucessivamente, 
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sem um fim aparente. Este abismo é, ainda aqui acentuado quando na imagem da 

esquerda, o fundo natural é substituído por um poster de grandes dimensões que 

representa precisamente, o enquadramento que vemos na imagem da direita.  

O mesmo instante temporal é visto de dois pontos de vista diferentes, o curto 

instante do acto fotográfico multiplica-se em duas instâncias, e esse curtíssimo 

momento de exposição parece ser o verdadeiro conteúdo destas fotografias. Uma 

obra que também reflecte sobre as características do medium fotográfico, e em 

concreto sobre a noção de tempo e enquadramento, em fotografia, apresentando- 

-nos o acto fotográfico como parte da performance. 

 

No primeiro capítulo, desta investigação, no ponto «Fotografia e Natureza», 
apresentámos algumas considerações que pretendem afirmar esta ideia, – o acto 

fotográfico como performance. Como por exemplo, a fotografia realizada por Nadar 

e Adrien Tournachon (fig. 3), onde interpretamos, por parte dos fotógrafos, na 

escolha do tema, (um Pierrô que fotografa e é fotografado), a consciência da 

performatividade do acto fotográfico, a consciência da importância do acto, e 

daquele que actua (do fotógrafo) na produção de uma fotografia. Rosalind Krauss 

oferece-nos um comentário sobre a teoria fotográfica de Nadar, que assinala esta 

troca/reciprocidade que acontece entre fotógrafo e fotografado, referindo-se à 

intimidade da situação fotográfica, onde Nadar está interessado na «... proximidade 

física, condição absoluta da fotografia, e pelo facto de que ela depende de um 

intercâmbio entre dois corpos em um só lugar ...» (Krauss, 1990: 42).  

Ou a fotografia de autor desconhecido datada de 1893, onde vemos o fotógrafo e o 

seu estúdio (fig. 5) na qual, apesar de ser uma montagem, temos a figura do 

fotógrafo desdobrada em três instâncias: fotógrafo que performa/encena o acto 

fotográfico, sujeito que é fotografado e fotógrafo real (ausente fisicamente) que 

capta/enquadra/configura toda a cena. Mais uma vez assistimos à preocupação em 

registar o próprio acto fotográfico, a pose, não só do retratado, mas também do 

fotógrafo. O retratado que é, neste caso, um duplo do fotógrafo, como se o autor 

desta imagem quisesse passar-nos também a ideia de que no retratado podemos 

ver projectada a figura/o poder do fotógrafo/performer. Ambas as fotografias 

poderiam ser enquadradas na categoria que Auslender denomina fotografia teatral 

(theatrical), ou photo-performance. 

Já a imagem seguinte (fig. 14), que encontramos no catálogo da exposição Live Art 

on Camera realizada na John Hansard Gallery, Inglaterra (2007), também de autor 

desconhecido e que pertence ao grupo japonês Gutai, mostra-nos as mesmas três 

instâncias da imagem anteriormente referida.  



 36 

 

 
 
Fig. 14 
Autor desconhecido, sem título (Repórteres fotográficos da revista americana LIFE, fotografam Shiraga Kazuo), 
1956. 
 

Nela vemos uma equipa de fotógrafos da revista americana LIFE, fotografando o 

artista japonês Shiraga Kazuo (1924-2008), também ele pertencente ao grupo Gutai 

quando realizava uma performance integrada no evento One-Day-Only Outdoor 

Exhibition (Ruins Exhibition), na Yoshihara Oil Mill Nishinomiya Refinery. O fotógrafo 

regista, não só a performance de Shiraga kazuo mas, também, os nove fotógrafos 

que registam, eles sim, apenas a performance. Um fotógrafo que fotografa outros 

fotógrafos e apenas um deles fotografa a performance (construção em abismo da 

imagem fotográfica). Nós encontramo-nos no ponto de vista do fotógrafo que se 

preocupa com a composição formal desta imagem, uma busca visível de simetria, 

de neutralidade, esta sua posição contrasta com a do fotógrafo que vemos na 

imagem, que sobe a uma escada, que fotografa a performance de um ponto de vista 

superior, en plongée, que convoca outro modo de a ver, favorecendo a 

ambiguidade. Haverá nela uma divergência entre o ângulo de visão sob o qual é 

tomada a fotografia e o ângulo de visão do espectador, que intimará um diferente 

nível de descodificação, ou leitura. 

Por outro lado, os fotógrafos da revista LIFE com o seu aparatoso e nada neutro 

modo de registar a performance, interferem no espaço que é o da performance de 

Shiraga Kazuo, e impedem outros fotógrafos de obter um registo fotográfico, apenas 

da performance deste. Queremos com esta constatação afirmar que o acto 

fotográfico destes repórteres faz parte (nesta imagem), é em si, a realização de uma 

performance.  

Numa praia, Shiraga Kazuo coloca-se dentro de um espaço delimitado por um frágil 
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e inseguro cone criado através do equilíbrio de cerca de dez troncos de madeira, 

segurando um machado e preparando-se para agir. Os fotógrafos encontram-se a 

seu lado; oito deles seguram uma escada que formalmente se assemelha à 

estrutura de Shiraga Kazuo, um deles encontra-se em cima dessa escada e 

fotografa a performance. Há uma coincidência a assinalar, a estrutura de Kazuo, 

mantem-se de pé, devido ao equilíbrio de dez troncos de madeira, e apenas Kazuo 

parece querer perturbar esse equilíbrio, podendo ele próprio sofrer as 

consequências de tal desmoronamento, por outro lado, a escada, constituída por 

duas partes, dois pés, está segura por oito homens, sendo que o elemento que age, 

ou seja, o homem que fotografa, se encontra em cima da estrutura, ao contrário de 

Kazuo que está debaixo da estrutura. Comparando, dez troncos que podem cair 

sobre um homem, e dez estruturas (oito homens, duas escadas) que sustentam um 

homem. Inconscientemente os fotógrafos da LIFE, com os seus actos de 

documentação/registo, acabaram por criar uma nova performance.  

Era difícil que eles não sentissem que estavam a interferir na performance, de tal 

modo, que acabam, nesta imagem fotográfica, por dela fazer parte. Sabemos que o 

fotógrafo é também um corpo que age, que actua e que, com a sua presença física 

e acção, cria novos sentidos, ele próprio o sente, os outros o sentem. Ele vê, mas 

também é visto, sujeito e objecto influenciam-se reciprocamente, no acto fotográfico 

e quanto maior a proximidade física entre ambos, maior a influência e a intromissão 

mútuas. 

 

A fotografia de Jeff Wall (1946-), Picture for Women (fig. 15) que tem na sua génese 

a pintura de Edouard Manet, Le Bar des Folies-Bergère (1881-82), mostra- 

-nos/regista o próprio acto da sua produção. O fotógrafo, o próprio Jeff Wall, coloca- 

-se em frente de um espelho que o reflecte, que reflecte a sua acção de fotógrafo, e 

a própria câmara que regista esta imagem. O plano do espelho onde tudo se reflecte 

é identificado com o plano da fotografia. Este que usualmente é invisível, torna-se 

visível e é o lugar onde todo acontece, algures neste plano o olhar da performer 

cruza o do performer/fotógrafo. Fotografia que é também uma reflexão sobre o 

medium fotográfico, performance feita para a câmara, em que o acto fotográfico, 

coincide/é o próprio acto de performance.  
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Fig. 15 
Jeff Wall, Picture for Women,1979. 
 

Roland Barthes, em A Câmara Clara, refere várias vezes esta proximidade ainda 

que não de uma forma assumida, entre performance e fotografia. Quando menciona 

o referente como Spectrum/Espectáculo; quando refere a questão da pose do sujeito 

fotografado (a teatralidade da pose, o encenar da pose, «... um sujeito que sente 

que se transforma em objecto: vivo então uma micro experiência da morte (do 

parêntese), torno-me verdadeiramente um espectro» (Barthes, 1980: 22)). Quando 

usa o termo performance para designar aquilo que são, para o fotógrafo, os 

acontecimentos registados sem o seu conhecimento consciente9; ou ainda quando 

considera a fotografia, mais próxima do teatro que da pintura10.  

 

Trinta anos decorridos sobre estes escritos, e depois de Marshall McLuan (1911-

1980) ter afirmado que o meio é a mensagem, nós aplicamos a sua teoria em 

relação ao medium fotográfico e ao registo da performance: o medium não só se 

torna a mensagem, como o seu traço aumenta com o passar do tempo. No que diz 

respeito à documentação de performance, a fotografia transporta a mensagem da 

performance, e também participa na tradução e no conteúdo da sua mensagem.  

A performance acontece, é registada, e o seu registo constitui-se como parte 

                                                        
9 «Imagino (é tudo o que posso fazer, uma vez que não sou fotógrafo) que o gesto essencial do Operator é 
surpreender alguma coisa ou alguém (pelo orifício da objectiva) e que esse gesto é, portanto, perfeito quando se 
realiza sem o conhecimento do sujeito fotografado. Deste gesto derivam abertamente todas as fotografias cujo 
princípio (melhor seria dizer álibi) é o “choque” fotográfico (bem diferente do punctum) consiste menos em 
traumatizar que em revelar o que estava tão bem escondido, que o próprio autor desconhecia ou de que não estava 
consciente. Por conseguinte, toda uma gama de “surpresas” (é isso que elas são para mim Spectator; mas para o 
Fotógrafo são performances)» (Barthes, 1980: 41). Roland Barthes segue identificando uma série de surpresas: o 
raro; a imobilidade de um gesto, que o olhar não era capaz de captar; a proeza do fotógrafo; a descoberta; as 
surpresas resultantes da técnica. 
10 «... a Foto é como um teatro primitivo, como um Quadro Vivo, a figuração do rosto imóvel e pintado sob o qual 
vemos os mortos» (Barthes, 1980: 40). 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essencial da própria performance. Quando a performance acaba resta-nos a 

fotografia que evidencia a existência do acontecimento real, efémero, e 

simultaneamente a inevitabilidade do seu desaparecimento, da sua transformação 

em imagem fotográfica. Não se trata, no entanto de uma fotografia/documento de 

uma performance, mas a fotografia, o acto fotográfico é produzido como sendo a 

performance. 

Nas décadas de 60 e 70, do século passado, estas questões foram alvo de especial 

atenção. A performance concentrava-se na reflexividade do medium, fazendo do 

momento de produção, o seu conteúdo. A performance constitui-se não apenas no 

momento da sua produção, mas é uma forma de arte processual que depende da 

recepção, pois o seu conteúdo pode e é actualizado, deslocado, processado no acto 

da recepção, de algo que já não é o próprio acontecimento mas a mediação do 

mesmo. Nestas décadas a fotografia torna-se central na disseminação e 

comunicação de performances e outras acções efémeras, transformando a ideia de 

fotografia artística. Era o acto em si que tinha importância artística, mais do que o 

virtuosismo do artista ou que as questões de autoria. Como vimos na Photo Piece, 

(fig. 12) de Vito Acconci, onde nem a presença do público nem a capacidade de 

expressão do performer (convencionalmente entendidas como factores essenciais 

para a performance) são os seus alvos, e cujo móbil, talvez resida, na audácia do 

conceito e na sua execução, no seu acto. 
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2.2    Da Subjectividade do fotógrafo/performer contida no acto  
 

 

Como vimos no primeiro capítulo, o acto de percepção é recíproco, e é o corpo, o 

sujeito senciente da experiência, o verdadeiro sujeito da consciência. A percepção é 

precisamente a contínua troca entre o corpo e as entidades que o envolvem, uma 

sincronização entre os próprios modos e ritmos do corpo com os modos de ser das 

coisas. A percepção é participação, entrosamento, comunhão, onde todos os 

sentidos estão activos, onde há uma total participação do corpo senciente no terreno 

do sensível. 

 
Quando encontro o mundo actual tal como é, sob minhas mãos, sob meus olhos, contra meu corpo, 

encontro muito mais que um objecto: Ser de que minha visão faz parte, uma visibilidade mais velha 

que as minhas operações ou atos. Isso, porém não quer dizer que haja, de mim para ele, fusão, 

coincidência: ao contrário, isso se faz porque uma espécie de deiscência fende meu corpo em dois e 

entre ele olhando e ele olhado, ele tocando e ele tocado, há recobrimento e imbricação, sendo, pois 

imperativo dizer que as coisas passam por dentro de nós, assim como nós por dentro das coisas 

(Ponty, 1964: 121). 
 

Nas fotografias de Susan Derges (1955-), ou na produção artística de Richard Long 

(1945-), é possível identificar este entrosamento entre corpo e mundo, no acto de 

criação. O corpo apresenta-se como lugar de inscrições e rupturas. O corpo é 

monumento e permanece documento, em si mesmo, nas suas produções-

performances artísticas. 

 

 
Fig. 16 
Susan Derges, River, 23 November, 1998, 1998. 
 

Susan Derger usa a técnica do fotograma para criar imagens retiradas directamente 

do real (sem uso de câmara fotográfica). Reconhecemos nestas imagens 

fotográficas um ímpeto fenomenológico. Trata-se de um trabalho que tem uma 
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fortíssima carga sensorial, mas que nem por isso deixa de afirmar todo o seu 

aparato conceptual. Podemos ver nesta imagem a água a correr, quase a podemos 

ouvir. Há no seu trabalho um congelamento do curso ininterrupto da natureza, da 

physis.  

Susan Derger posiciona o papel fotográfico dentro do rio, (a escala do papel é a 

humana), colocando-se simplesmente na margem ou em cima de uma árvore, 

ilumina com um flash, o papel fotossensível. O acto de ligar o flash substitui o do 

disparo fotográfico. Todo este processo de produção fotográfica, é profundamente 

performativo, devido quer à escala, que permite que todo o corpo esteja envolvido 

na acção, quer à relação criada com o lugar. 

Não só a subjectividade do fotografo é transposta para o plano da fotografia, para o 

fotografado e vice-versa, pois isso, regra geral, sucede, em todo o trabalho artístico 

como também neste trabalho se opera a tarefa propriamente artística, a tarefa da 

imagem, e que é precisamente o trabalho de restaurar, ainda que apenas por breves 

momentos (durante o processo de produção, ou quando somos acometidos pela 

posterior sublimidade da imagem) a reciprocidade perdida. Toda a imagem 

fotográfica é uma ausência que afirma uma presença: a physis. 

 

Nas imagens, sempre uma única coisa: sempre o desejo latente de regressar a um 

estado de perfeita comunhão com o mundo e as coisas. Nas imagens, por instantes, 

tudo parece possível, nelas parecemos pertencer de novo ao mundo, 

absolutamente, por instantes, toda a relatividade parece ser abolida, parecemos ser 

por breves momentos inteiramente devolvidos ao mundo. Através do acto que 

produz as imagens, é-nos possível, pelo menos por momentos restaurar a ligação 

perdida mercê da descontinuidade intrínseca ao nosso aparato racional.  

 

Já no trabalho de Richard Long é a própria vida a própria materialidade empírica do 

corpo, desempenhando até um acto tão quotidiano e comum como andar que 

constitui a existência da obra. Aqui não há separação alguma entre aquilo que a 

natureza é (nós somos próprios) e a produção da obra de arte, pois a própria 

produção da obra de arte pode ser considerada um acto que se insere perfeitamente 

no tecido da physis podendo ser considerado até como obra sua.  
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Fig. 17 
Richard Long, Flash Flood, 2004. 
 

Richard Long afirma que, a fotografia, no seu caso assume uma certa função 

prática/documental, de modo a poder mostrar, provar, a performance que aconteceu 

algures no mundo natural (fig.17), de modo a resgatar acções que ficariam perdidas, 

no tempo e no espaço. Por outro lado, as suas fotografias deixam espaço à 

imaginação do espectador, espaço para recriar toda a sua performance que aparece 

representada apenas por uma imagem. Long usa o simples processo de caminhar 

como meio de produção artística, este transforma a dimensão espácio-temporal da 

obra: a obra pode durar meses e ter milhares de quilómetros de extensão.  

Long sabe que é impossível recrear a experiência do que foi a sua caminhada, nem 

está preocupado em fazê-lo. Cada obra parte de uma ideia, do desafio pessoal, 

trata-se do seu envolvimento sensível com mundo, da interacção recíproca entre 

homem e mundo, num encontro entre o pensamento conceptual e a realidade 

fenomenológica do mundo. 

 

Como a vida, as performances de Long são absolutamente irrepetíveis. É a vida, a 

physis performada. 
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CAP. III – O ABISMO 
 

Ignora-se quem se é, no puro acto de se estar sendo. 

Vergílio Ferreira 

 

 

O projecto artístico desenvolvido nesta investigação, assenta sobre esta premissa: o 

acto fotográfico é, em si, a própria performance, a sua acção primordial. 

 

    
 
Fig. 18 
Ana Nobre, da série Paisagem em Acto, 2007.  
 

Duas máquinas fotográficas, dois tripés. Duas pessoas. 
Uma máquina em frente da outra, disparos de intervalos de três segundos. 
Resultados: Imagens do mesmo instante, de pontos de vista diametralmente opostos, onde se vêem dois 
corpos por trás dos tripés e a paisagem. 
Do acto fotográfico resulta um instante espácio-temporal congelado. O fotógrafo não consegue participar 
desse instante, do mesmo modo que o objecto fotografado. Está presente, decide, actua com base no seu 
pensamento/acção e faz-se notar na ausência física do seu corpo. 
É esta impossibilidade do fotógrafo participar fisicamente desse instante, em que ele próprio é o decisor, que 
compõe a problemática base, deste projecto. 
Aqui o que é fotografado é o acto fotográfico em si mesmo. Aqui o que é fotografado inclui no seu corpus 
imagético, o acto, o corpo que lhe confere existência e realidade.  A Paisagem é o cenário onde os 
performers enquadram o acto fotográfico, sendo que a imagem irrompe da paisagem, para a configurar 
como um recorte do real.  
A Paisagem em Acto (Nobre, 2007: 2). 

 

Nesta nossa série de fotografias, Paisagem em Acto (2007) é já visível uma 

consciência do carácter performativo do acto fotográfico. Com ela afirmamos essa 

coincidência entre acto fotográfico e performance. Regista-se a performance, e a 

performance consiste no acto do seu próprio registo fotográfico. 

Nela havia uma procura, ainda que de um modo indirecto, da coincidência entre 

sujeito e objecto (os dois actos fotográficos aconteciam em uníssono, cada fotografo 

é simultaneamente sujeito e objecto da fotografia).  

No projecto artístico desenvolvido nesta dissertação, essa comunhão/coincidência 

pretende afirmar-se como total. Queremos fotografar nos limites da visibilidade, 

concedendo ao objecto da fotografia (o percurso realizado no meio natural) a 
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possibilidade de se converter na própria physis. Physis que é o fundamento do ser 

do homem, physis que é o fundamento de todos os seres. Nestas fotografias o 

objecto fotografado cruza o interior do sujeito que performa e, por sua vez, o sujeito 

atravessa o invisível do objecto fotografado.  

É um acto que põe em presença um visível e um invisível. 

 
O corpo pertence duplamente à “ordem do sujeito” e à “ordem do objecto”. “Se, 

reciprocamente, apalpa e vê, não é porque tenha diante de si os visíveis, como objectos: 

eles estão em torno dele, até penetram em seu recinto, estão nele, atapetam por fora e 

por dentro seus olhares e suas mãos (Ponty, 1964: 134). 
 

Descrevendo literalmente a acção/performance realizada no projecto artístico 

desenvolvido nesta investigação, o performer, segurando a máquina fotográfica à 

sua frente, ao nível dos olhos, segura simultaneamente uma pequena lanterna. No 

lugar pré-definido (sempre espaço exterior, sempre campo aberto/floresta, terreno 

irregular e não alcatroado, sempre à noite, sem existência de qualquer tipo de 

iluminação artificial, para além da que leva consigo) executa um percurso definido 

pela irregularidade do terreno. Este percurso tem a duração exacta, da abertura do 

obturador da câmara fotográfica digital (podendo variar entre os 15 segundos e os 

15 minutos). A pequena lanterna pode, ou não estar ligada, e pode ser ligada, ou 

desligada em qualquer momento do percurso. 

 

Se recuperarmos as categorias atribuídas por Auslander, à documentação de 

performance, o nosso projecto pode ser enquadrado, na categoria teatral. As 

fotografias que produzimos (faz parte, essa produção, da acção que é a 

performance) registam a acção/a performance do ponto de vista do performer. 

Contudo esse registo não corresponde exactamente àquilo que o performer 

experienciou. A performance que teve uma determinada duração temporal, à qual 

corresponde uma deslocação espacial do performer com a câmara fotográfica, é 

registada em fotografia, meio bidimensional, que condensa no mesmo plano a 

duração espácio-temporal. Podemos assim dizer que a fotografia/documento que 

resulta desta performance, apesar de registar um evento que realmente aconteceu, 

não consegue provar a sua existência, e muito dificilmente possibilita a sua 

reconstituição. O que experienciamos na fotografia é uma duração/deslocação 

espácio-temporal filtrada pelos mecanismos digitais da máquina fotográfica. São 

imagens fixas, que registam uma deslocação espácio-temporal.  
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Há uma aparente contradição nestes registos fotográficos: apesar de registarem na 

totalidade algo que aconteceu, o que o espectador vê, ou espera ver numa 

fotografia, é um quase nada, tendo em conta o que o performer viu. E é muito 

diferente daquilo que um espectador veria se assistisse à performance, ao vivo. Na 

realidade, tudo o que o performer pensou, viu, fez, está condensando na fotografia, 

e encontra-se acessível ao espectador que se predispuser a percorrer esse 

caminho, embora para nós não seja esse o objectivo do projecto. O que nos 

interessa não é o facto da fotografia ser um documento fiel, ou não da performance, 

mas sim que recrie um novo espaço, um novo tempo, que só nela existe, que é 

independente do espaço da performance.  

O performer/fotógrafo tem um corpo sensível. A performance/experiência/acto que  

é vivida por si, relaciona-se com a sua sensibilidade, e é um momento de aguda 

consciência do seu corpo, dos seus actos, do presente, relacionado com uma 

sensação, sensação essa impossível de veicular. Trata-se do envolvimento 

recíproco entre sujeito e mundo. O que nos interessa é este lado sensível do 

projecto, mais do que o resultado fotográfico, que está, em certa medida fora do 

nosso controlo, tal como está o modo como os outros o apreendem. 

Todavia sabemos que é o envolvimento directo do espectador com a obra que, em 

último caso, activa o seu sentido. E sabemos que estas obras podem significar 

coisas muito diferentes, por isso apelam também à imaginação. 

 

Estas fotografias são, portanto, objectos singulares que existem, enquanto imagens 

fotográficas, independentemente de se ter conhecimento, ou não, do seu modo de 

produção, e de se constituírem, ou não como o resultado/rasto de uma performance. 

No limite, a performance, que vemos representada, só aconteceu realmente nas 

próprias imagens.  

Não estamos interessados no virtuosismo do aparelho de comunicação, não há a 

presença de público, logo não há uma responsabilidade directa (ao vivo) para com 

uma audiência e o espectador só tem contacto com a obra através da 

documentação da mesma, e apenas esta lhe permite interpretar a acção como 

performance. 

Assim o acto fotográfico, a fotografia, a produção/execução desse acto, são para 

nós as principais questões artísticas. A nossa principal matéria de trabalho é a 

própria essência da fotografia. 

 

 



 46 

O processo de trabalho/produção da série Theaters (fig.17), de Hiroshi Sugimoto 

(1948-), tem algumas afinidades com o nosso.  

Surge com a questão: o que acontece se fotografar toda uma sessão de cinema, 

todo um filme, numa só imagem fotográfica? Para o saber Sugimoto desloca-se com 

a sua câmara a uma qualquer sessão pública de cinema, com o fim de fotografar 

todo o filme, numa só fotografia. 

 

 
Fig. 19 
Hiroshi Sugimoto, da série Theaters, 1993.  
 

Na sinopse que acompanha esta série, no seu sítio oficial na internet, o artista 

refere: vesti-me como um turista – esta afirmação, dá-nos conta, que da sua parte 

existe a consciência do impacto da sua presença física e do seu acto. Podemos 

afirmar que Sugimoto tem consciência da performatividade inerente à sua acção. 

Sendo a fotografia (a projecção cinematográfica filtrada/fixada pela câmara 

fotográfica durante duas horas e condensada num só plano) o que resta dessa 

acção. A condensação espácio-temporal, de duas horas de projecção de milhões de 

fotografias em movimento, mais propriamente, 24 por segundo, numa só fotografia, 

mais o espaço que rodeia a tela de projecção, mais o público que visiona o filme. 

Ver o filme não é o mesmo que ver apenas uma imagem (esta fotografia), embora 

em termos teóricos possa ser: trata-se do mesmo espaço e tempo a que o 

espectador do filme tem acesso, a mesma duração, contudo filtrado por um medium 

muito diferente do olho humano, a máquina fotográfica.  

Sugimoto joga com as possibilidades do medium fotográfico e com as suas 

características. O que vemos nestas imagens só o podemos ver quando é filtrado 
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pela objectiva da máquina, registado na película, revelado e positivado, impresso, 

ampliado no papel. Fazendo-nos tomar, assim, consciência dos limites da nossa 

percepção visual. 

A acção de Sugimoto, a sua performance, não é registada, mas aconteceu e teve 

uma audiência (a mesma que via o filme), e Sugimoto preparou-se física e 

mentalmente para a execução da mesma, e a sua consciência/sentimento de si, a 

sua vivência, foi com certeza diferente durante aquelas duas horas de filme 

específicas, em que levava a câmara, em que escolhia um determinado espaço, 

para a colocar e para se colocar a si, e em que para além de ver o filme, projectava 

em si, a fotografia que iria ter dessa experiência. De tal modo, este lado performativo 

do seu acto o perturbava, que nas imagens seguintes que realizou para esta série, 

(para além da primeira, que foi uma experiência e que não está disponível para o 

público), quer fossem em salas de cine-teatros, quer em projecções de cinema ao ar 

livre, Sugimoto dispensou a presença da audiência do filme. Por isso não vemos 

ninguém nestes teatros. Vemos os espaços vazios, iluminados pela própria luz da 

projecção. 

 
 
 

1.1 A Natureza em Abismo  

 

 
... o fotógrafo, tal como um acrobata, deve desafiar as leis do provável ou 

até do impossível; a um ponto extremo, ele deve desafiar as do interessante. 

Roland Barthes  

 

Francis Ponge (1899-1988) afirma que o artista não está perante as coisas para as 

conceptualizar, mas para atingir a sua fisionomia interior. 

Nós encontramo-nos nesta ruminação, nesta ininterrupta transposição do visível, do 

objectual, para a vibração e emotividade invisíveis do nosso ser. Partilhamos com 

tudo o que vemos a mesma efemeridade. O visível, as coisas, os objectos, as 

aparências só podem ser por nós, verdadeiramente vistos, quando entendidos e 

transformados numa presença mais íntima.  

 
Possivelmente, até mesmo a viragem do nosso desamparo para a existência mundana 

dentro do espaço interior do mundo deverá iniciar-se com o acto de virarmos o precário 

e, por isso, o provisório das coisas objecto, a partir do interior e invisível da consciência 

apenas elaboradora para o verdadeiro interior do espaço do coração, deixando-as aí 

nascer invisivelmente (Heidegger, 1977: 354). 
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Toda a arte faculta essa transformação íntima e contínua do visível em invisível, que 

só pode dar-se em nós, é a relação mais profunda de nós com o mundo, é o ver 

autêntico. 

O abismo de que aqui nos servimos começou por ser o método que Ponge nos 

legou para alcançar esse ver, através da sua peça O SOL COLOCADO EM ABISMO 

(1928-1954), onde nos apresenta este novo método, por si criado e denominado 

objogo.  

O objogo de Ponge consiste em colocar o objecto da nossa emoção, o objecto que 

queremos conhecer, no caso desta peça, o Sol, em abismo. Ora o que será este 

colocar em abismo? O desenvolvimento do texto dá-nos algumas pistas: Ponge 

adianta que este colocar em abismo tem como objectivo «... dar conta da 

profundidade substancial, da variedade e da rigorosa harmonia do mundo» (Ponge, 

1928-1954: 83). Como? Considerando exclusivamente «... a espessura e a 

obscuridade da linguagem» (Ponge, 1928-1954: 83) e a sua manipulação, de modo 

a que se multipliquem as relações, as ligações formadas ao nível da raiz e as 

«significações duplamente fechadas» (Ponge, 1928-1954: 83). 

De acordo com este autor e o seu objogo, as palavras são sinais singulares 

evocativos das coisas, (o que nos coloca no terreno do nominalismo: os conceitos 

universais nada explicam: é preciso explicá-los) sendo que só através do jogo e da 

multiplicação interior dos seus sentidos se poderá fazer com que as palavras dêem 

a ver algo da profundidade de todo o real sensível. Também à produção visual, 

imagética se pode aplicar este mesmo método. As imagens, colocadas em abismo, 

objogadas, pelas relações criadas entre elas, e pelas relações que criam com o real 

captado, devem dar a ver as coisas. 
 

É passando pelo “estratagema” dos nomes, ameaçando as coisas de não serem reconhecidas por 

nós, que finalmente damos crédito à objectividade, à identidade consigo mesma, à positividade, à 

plenitude, se não como princípio das coisas, pelo menos, como a condição de sua possibilidade 

para nós (Ponty, 1964: 159). 

 

Foi inicialmente este o nosso método: representar ideias/reflexões, as próprias 

coisas, para tentar chegar à sua essência, à sua fisionomia interior, usando a 

alegoria, a justaposição, a sobreposição, a descontextualização e a 

recontextualização. A Fotografia que aqui apresentamos faz jus ao objogo de 

Ponge. 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Fig. 20 
Ana Nobre, sem título (da série A Natureza em Abismo), 2008. 
 
O título deste projecto, A Natureza em Abismo,  declara de resto a intenção: nas 

imagens, é a mais efémera das coisas, a sombra, densidade transitória, e aqui 

exemplificada também pelo plano/pano negro, que ao ser fixada, dá a ver.  

Aqui a imagem funciona como espelho, que ao refractar os sentidos, os devolve ao 

espectador. Por outro lado, é nosso propósito trabalhar no sentido de eclipsar a 

tradicional cisão ideia/objecto, o dualismo, fruto inequívoco de uma ilusão inicial 

projectada pela mente no objecto. Pode também, de certa forma, considerar-se que 

o movimento esboçado por estas imagens, indo da coisa/objecto em direcção ao 

sujeito e ao seu exercício da linguagem e da sua percepção e, consequentemente, 

também aos seus processos de construção do sentido, se fará pela constatação 

primeira de que o objecto em si é inalcançável como ente, e que, em última 

instância, não é o objecto que determina o sujeito mas, pelo contrário, é o sujeito 

que determina o objecto, pois o conhecimento é fundado numa relação e essa 

relação tem como fulcro e base a transformação do objecto que recebe as formas e 

as categorias a priori do sujeito, o que impossibilita conhecer as coisas tais como 

são em si, as quais, dessa forma, são atingíveis apenas como são para nós no 

exercício do jogo da nossa linguagem, ou seja, do nosso mundo. 

A sombra, o negro presente nestas figurações, explicita isso mesmo: que há um 
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reduto que é inalcançável, um limite para lá do qual não é possível ver, limite esse 

que é também toda a possibilidade de ver o que quer que seja. É da mais transitória 

das coisas que emerge a possibilidade da permanência. 

 
A Natureza é algo paradoxal. Sendo um processo contínuo, physis, é também aquilo 

que de mais efémero há.  

A penumbra, o negro, presença constante nestas imagens, exemplificam isso 

mesmo, o paradoxo, e talvez por isso possam ser aqui simultaneamente o que 

representa e o representado: o instante, neste caso, do acto fotográfico e a própria 

materialização da Natureza no seu todo. 

 
O conceito de abismo evoluiu no nosso projecto, do objogo de Ponge para a ideia de 

abismo preconizada por Heidegger: 

 
Originalmente, abismo [Abgrund] significa o solo e o fundo em direcção ao qual tende, 

encosta abaixo, algo que está pendurado. Contudo o Ab será pensado, doravante, como 

a ausência completa de fundo. O fundo é o solo de um enraizar e de um erguer-se. A era 

do mundo, que carece de um fundamento, encontra-se suspensa no abismo (Heidegger, 

1977: 309-310). 

 

Na sua essência o conceito é sempre o mesmo, mas ao ser empregue em contextos 

distintos o amplifica-se o seu sentido.  
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1.2 Do Abismo ao Aberto  
 
 

Vai ser esse instante (esse disparo, onde reside a própria ontologia da fotografia), 

que cruzado com o conceito de aberto, em R. M. Rilke, dará/será a origem das 

imagens fotográficas. O instante fotográfico como o instante de acesso ao invisível, 

ao aberto, ao espaço interior do mundo. 

 O aberto acessível/criado pelo acto fotográfico, pretende-se que seja dado a ver 

através das imagens, sabendo nós, paradoxalmente, que em principio tal será uma 

impossibilidade. 

O acto fotográfico como exemplificação do aberto, – a fotografia representa o seu 

próprio acto, o puro acto, o seu instante é sincrónico está sempre presente a si 

mesmo, como a natureza. A natureza consegue-o através de uma continuidade 

ininterrupta. Ao passo que o acto fotográfico tenta conseguir essa mesma pura 

presença a si da natureza11, da physis, por um caminho oposto: o do congelamento 

do tempo. Ainda que o que se obtenha seja um instante parado, uma ilha de tempo, 

pretende-se de facto, paradoxalmente, que esse instante parado no tempo, dure.  

A fotografia quer ser eterna imobilizando a torrente temporal do real, por seu lado  

a natureza é eterna através do seu devir incessante. 

Lembramos que a natureza é aqui pensada em sentido amplo, pleno e essencial.  

A natureza como o ser do ente, em Heidegger, tudo o que nos é comum.  

 

O aberto é a grande totalidade, o sem restrições, o ilimitado, apenas acessível  

ao ser humano, por sucintos instantes. O exercício do pensamento impõe 

necessariamente ao mundo a lei da descontinuidade, uma geometria e uma 

topologia de conceitos e de nomes que esquadrinham as coisas da sua totalidade, 

pois é essa a exigência da lei do pensamento, a descontinuidade. 

A limitação, a restrição é criada pela representação humana. «Ao mesmo tempo  

que o homem constrói o mundo, tecnicamente, como objecto, ele tapa, voluntária  

e completamente o caminho para o aberto, o qual já se encontrava aliás, impedido» 

(Heidegger, 1977: 337). Ele não só está fora do aberto, como se afasta da conexão 

pura, através da objectivação do mundo. «O homem da idade da técnica está, nesta 

despedida, contra o aberto» (Heidegger, 1977: 338). 

                                                        
11 A pura presença da natureza a si mesma é o seu puro acontecer, o seu decorrer, para si mesma a Natureza não 
representa nada, não faz distinção entre sujeito e objecto, ela é toda a sua própria representação. 
O acto fotográfico (também uma representação de si próprio, como a natureza), que é também, em certa medida, 
um produto da Natureza, procura, através do resultado das imagens, da luz fixada no suporte, dar a essa efémera 
eternidade da natureza uma outra duração. A natureza, a realidade detida no suporte fotográfico, colocada num 
plano estético dura de outra forma.  
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Este Homem está diante do mundo, ao contrário do animal e da planta, que estão no 

mundo, no aberto. O Homem através da objectivação do mundo impede o caminho 

para a conexão pura. 

O visível é o exterior, o diferente, o múltiplo, o segmentado. Aquilo que nos é comum 

é o invisível. As imagens criadas pretendem mostrar aquilo que é comum a todos, 

enunciar o invisível; daí o véu negro de penumbra, que cobre o exterior, as 

aparências, o visível.  

Ora, como é que se dá a ver, ou processa este acesso ao aberto, no acto 

fotográfico?  

Segundo Merleau-Ponty «... quem vê não pode possuir o visível a não ser que seja 

por ele possuído, que seja dele»  (Ponty, 1964: 131). Ao percepcionarmos o mundo, 

toda a espessura do nosso corpo, que não rivaliza com a espessura do mundo, com 

a totalidade, é a única forma/meio de acesso ao âmago das coisas. Na medida em 

que o aberto é a experiência do inobjectivado da natureza plena, este mundo do 

homem que quer, surge em oposição, como sendo o objectivado. Assim na ínfima 

duração do acto fotográfico há como que um cessar do querer, de querer entender o 

mundo como uma determinação da nossa consciência, vontade de vontade. 

Segundo Heidegger, aquele que mais facilmente acede ao aberto foi atordoado 

conforme a sua própria essência e nunca ambiciona algo que lhe possa fazer frente. 

Está num prazer abafado, está no irrestrito e dele não se ausenta, não se agita com 

o incansável relacionamento de tudo com tudo, « ... pelo qual se precipita a 

representação consciente» (Heidegger, 1977: 330). Assim tentamos fugir ao 

objectivo, à representação, eliminando para tal, a construção compositiva, 

propositada, numa tentativa de criar uma imagem neutra em relação às questões de 

juízo, mas rica, aberta a uma multiplicidade de sentidos/interpretações. 
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Fig. 21 
Ana Nobre, sem título (da série Do Abismo ao Aberto), 2009. 
 

 

 

2.  O Aberto  
 

 
Na leitura que Heidegger faz da poesia de R.M. Rilke, leitura essa que temos 

seguido ao longo desta investigação, o conceito de aberto, como referimos 

anteriormente, é a plena percepção a que todo o ente está sujeito, o ilimitado, o não- 

-objectivo, o invisível, um centro que atrai a si os seres, albergando-os, deixando-os 

entrar, inscrevendo-os no todo universal. O que condiciona o acesso ao aberto é a 

consciência. O homem encontra-se separado do mundo, impedido de aceder ao 

aberto, onde se encontram o animal e a planta. Contudo, Rilke não concebe esta 

situação do homem em relação ao aberto apenas como um estar diante de, ou em 

face a, mas como uma deliberada fuga, aversão ao aberto. Este homem ao tentar 

fugir continuamente contra o aberto, através da busca incessante de objectivação, 

da sua vontade impositiva, que já colocou o mundo diante si, como um conjunto de 

objectos passíveis de serem por si produzidos, ou manipulados, arrisca-se a perder 

o que tem de mais vital, a sua constitutiva conexão ao ser.  
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Para alterarmos esta situação temos de alterar a nossa atitude para com o aberto, 

temos de converter o nosso querer impositivo, num querer volitivo, numa vontade 

que consente, que nada produz, que dá e recebe, incrementando o recebido, 

incitando à poesia.  

 

É esta a atitude que procuramos acatar no nosso projecto artístico. A não- 

-instrumentalização redutora do mundo e das coisas e a restituição das mesmas à 

sua condição de co-pertença recíproca no espaço visível e no espaço ilimitado do 

aberto. 

 

Cada fotografia resultante da performance representa o que ninguém pode ver.  

O que nem a performer viu. O que representam/apresentam não corresponde a 

nada do que a performer viveu, a nada do que foi a sua experiência sensível e 

estética, durante a realização da performance.  

Este acto/fotografia/performance traz à nossa presença um visível e invisível, no 

qual entramos. As imagens resultantes desse acto, representam a presença da 

ausência. São a presença da ausência, pois não conseguimos identificar um 

referente, é o inobjectivado que se representa. A ausência de referente contraria a 

própria ontologia da fotografia. As fotografias são também auto-referenciais, na 

medida em que problematizam a própria ontologia da fotografia. A fotografia é 

documento (mesmo na ausência de representação), a natureza é documento 

(efémero), a performance é documento (a performance produz documentos que 

traduzem, em si, a presença da ausência), o corpo é monumento e documento 

(lugar de inscrição e de rupturas).  

O espaço-tempo de realização da performance, procuramos que seja o momento, 

por excelência, de acesso ao aberto. Assim, a imagem que resulta deste processo, 

retém o conceito de aberto e a impossibilidade de este nos ser acessível por mais 

do que um instante. 
 

O acto criador é uma manifestação de sermos, é uma expressão de vida. Tudo o que é alheio ao 

que somos enquanto artistas é estranho a esse acto (Ferreira, 1965: 91). 
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Fig. 22 
Ana Nobre, sem título (da série O Aberto), 2010. 
 

Hölderlin perguntou na sua elegia Pão e Vinho, para quê poetas em tempo de 

indigência? Nós acrescentamos e para quê artistas? 

Os poetas são para Hölderlin os sacerdotes da era da noite do mundo, o tempo de 

indigência, onde tem que se experimentar e suportar o abismo do mundo. «Mas 

para tal será necessário que haja quem consiga chegar até ao abismo» (Heidegger, 

1977: 310). A noite do mundo, a falta de Deus, o tempo indigente, onde já nem se é 

capaz de notar que « ...a falta de Deus é uma falta» (Heidegger, 1977: 309). A falta 

de Deus em Holderlin, «... significa que já não existe um Deus que reúne em si 

visível e univocamente, as pessoas, e as coisas, e que com base nessa reunião, 

articule a história do mundo e a estância humana nessa história.» (Heidegger, 1977: 

309). Ora, com esta falta deixa de haver um fundo, «... um solo de um enraizar-se e 

de um erguer-se» (Heidegger, 1977: 310), algo que fundamenta. «A era do mundo, 

que carece de fundamento, encontra-se suspensa no abismo.» (Heidegger, 1977: 

310) Por isso a Natureza, como o fundamento, comum a todos os seres. Por isso o 

Canto da Terra (Rilke). Por isso A Natureza em Abismo, a Natureza suspensa no 

Abismo. Para Rilke o tempo permanece indigente, não apenas pela falta de Deus, « 

...mas também porque os mortais já não conhecem nem dominam a sua própria 

mortalidade. Os mortais ainda não estão na posse da sua essência» (Heidegger, 
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1977: 315). O tempo é pobre porque está privado da essência da dor, da morte e do 

amor. Há um domínio essencial, que permanece oculto, no qual a dor, o amor e a 

morte « ...pertencem uns aos outros» (Heidegger, 1977: 316). Sendo que esse 

domínio é « ...o abismo do ser» (Heidegger, 1977: 316). A viragem só se dará 

quando os mortais encontrarem a sua própria essência. 

 
Terra, não é isto que tu queres: surgir 
invisível em nós? Não é o teu sonho 

seres um dia invisível? Terra! invisível! 

Se a transformação não é a tua missão imperiosa, então qual será? 

Terra, ó minha querida, eu quero. Oh, acredita, não seriam mais necessárias  

as tuas Primaveras para me conquistar para ti –, só uma, 

ai! uma única e já demasiada para o sangue. 

Inominadamente, por ti me decidi, já de longe. 

Sempre tinhas razão e a tua sacra ideia  

é a discreta morte. 

 

Olha, eu vivo. De quê? Nem a infância nem o futuro 

passam a ser menos... Uma existência excessiva 

para mim jorra, no coração (Rilke, 1922: 100-103). 

 

O lugar sobre o qual incide a nossa produção artística não existe, é algo em 

bruto. O objecto artístico abre-o à revelação da sua essencialidade, torna 

invísivel, o vísivel, para que este nos fale directamente à verdade plena da 

emoção, para que este nos dê conta da presença do homem no mundo, e 

dos limites da nossa condição. 
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Fig. 23 
Ana Nobre, sem título (da série O Aberto), 2010. 
 

Quem somos nós? Nós somos os que querem e os que levantam o mundo como objecto, 

sob a forma da imposição propositada. Quando somos tocados por algo pertencente ao 

círculo mais vasto, então isto toca-nos na nossa essência. [...] A nossa essência é posta 

em movimento. O toque abala o querer de tal modo que somente desta forma emerge a 

essência do querer, pondo-se em movimento. Só assim o querer tornar-se-á volitivo 

(Heidegger, 1977: 354). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

CONCLUSÃO 

 

 

Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Rainer Maria Rilke, ou Francis Ponge, 

formam o conjunto de autores que estiveram na base desta edificação teórica, onde 

conceitos como a reciprocidade do sensível, o corpo próprio, a razão sensível, a 

Natureza (physis), a experiência estética, ou o Abismo/Aberto, constituíram os 

pontos chave desta investigação. Associadas a estes autores surgiram obras de 

artistas, onde são presentes estes conceitos. Restringimo-nos aos artistas que 

privilegiam como meio de produção a fotografia e/ou a performance como David 

Clarebout, Gerhard Stromberg, Jeff Wall, Jochen Lempert, Barbara Probst, Hiroshi 

Sugimoto, Richard Long, Simone Nieweg, Susan Derger e Vito Acconci. 

A investigação teórica no que, ao campo do fotográfico, diz respeito, partiu de textos 

e autores de referência, como Beaumont Newhall, Roland Barthes, Rosalind Krauss, 

Susan Sontag, Philipe Dubois, Walter Benjamin. Encontrámos nestes autores as 

referências básicas para abordar a questão específica da afirmação do acto 

fotográfico como performance. No ensaio de Philipe Auslander, On the Performativity 

of Performance Documentation, encontrámos uma teorização mais directa desta 

problemática. Este texto, apesar de problematizar a questão da performatividade da 

documentação de performance, como o próprio título expressa, refere-se 

especificamente ao medium fotográfico e à sua performatividade, bem como, à 

documentação de performance (imagens fotográficas) que ele produz.  

No que se refere ao campo da performance, elegemos como autores de referência: 

Roselee Goldberg, Peggy Phelan, Richard Susterman, Richard Schechner, Jens 

Hoffman e Joan Jonas. 

No sentido da afirmação do acto fotográfico como performance deparamo-nos, ao 

longo de toda a investigação, com formulações que já o enunciam e com algumas 

obras de natureza fotográfica e performativa, que nos permitem discorrer acerca da 

consciência, ou não consciência (por parte do fotógrafo/performer) da sua 

importância, enquanto actor/decisor/performer/produtor. 

 

O acto fotográfico como performance, — se pensarmos na reciprocidade do 

sensível, na afectação minuciosa do corpo pelos objectos e energias que o rodeiam 

que o trespassam, que o integram, ou se pensarmos no lado mais teatral, mais 

encenado da performance, e no sujeito que dá corpo ao acto fotográfico, — é 

possível e diríamos mesmo necessário assinalar o acto fotográfico como uma 
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performance.  

O aqui e agora do acto fotográfico, que como sublinha Walter Benjamin, em A Obra 

de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica «... constitui o conceito da sua 

autenticidade» (Benjamin: 1955, p. 77), é o que mais o afirma como performance. A 

performance/acto fotográfico mantém o seu carácter efémero, de momento 

irrepetível e indocumentado, na sua essência.  

A fotografia, que é o resto do acto, que é o rasto da performance, é sempre outra 

coisa. A natureza humana, a natureza da visão/pensamento humanos, é muito 

diferente da linguagem da câmara fotográfica. A fotografia permite-nos compreender 

melhor os nossos limites, e mostra-nos o que não podemos ver, ou suspeitar. 

 
... que a natureza da linguagem da câmara seja diferente da do olho humano. Diferente 

principalmente, porque em vez de um espaço preenchido conscientemente pelo homem, 

surge um outro preenchido inconscientemente. [...] A câmara leva-nos ao inconsciente 

óptico (Benjamin,1955: 104-105). 

 

Para nós a fotografia é menos índice, ou forma de fixar aparências passadas, do 

que um modo de sugerir, de dar a ver, o que está permanentemente a brotar, o 

fundamento, a origem, que não é apenas passado, mas presente e futuro (a physis). 

Esta origem pode ser sentida como o início da luz, mas se há uma origem, um limite, 

é porque existe algo depois, ou antes desse limite, algo intangível, o fora, o negro 

insondável da ausência de luz. Nós movimentamo-nos nesses limites, da ausência 

de visibilidade, da experiência do invisível, do mistério do ser, no labor do que o ser 

pode ser e vir a ser. 

É o aberto, a abertura para o imprevisível, o aleatório, que sempre existe numa 

criação, e a definem como criação ou re-criação, mais do que o isto-é-isto-porque-

tinha-de-ser-isto-não-podia-deixar-de-ser. 

O projecto artístico desenvolvido nesta investigação é um projecto fotográfico que 

partilha, lato senso, da totalidade do corpo da performance, com a especificidade, do 

facto, do espectador não experienciar directamente, o acto físico da performance 

mas, ter ao invés, acesso ao objecto criado durante a performance: a fotografia – 

que é simultaneamente documento da performance e é a própria performance (a 

produção/criação da fotografia é a própria realização/produção da performance). 

Assim o espectador vê a performance, ou melhor, a condensação temporal da sua 

produção, numa imagem que existe e se faz por determinação fotográfica 

(preenchida inconscientemente e digitalmente). Da performance produzida sem 

público não há registo directo (não há aquilo a que convencionalmente chamamos o 

documento da performance). A performance é uma tentativa de acesso ao aberto 
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(ao visível e ao invisível, à totalidade), por parte do performer. Como este conjectura 

que esse acesso directo é impossível, espera que através da fotografia que resultou 

desse acto exista uma réstia dessa tentativa falhada, que possa ser 

experienciada/partilhada e sentida/incorporada pelo outro. O contacto do espectador 

com a obra cria novos sentidos. Aquilo que poderá ser comum entre performer e 

espectador, é uma aguda consciência do presente. 

Na performance o sujeito é colocado em abismo; o medium fotográfico é colocado 

em abismo; o objecto é colocado em abismo. Abismo como possibilidade de aceder 

ao Aberto. 

Esta investigação contribui assim para que o acto fotográfico seja pensado em todas 

as suas instâncias, não só mecânicas/ópticas ou químicas, mas também teatrais, 

corporais, e acima de tudo sensíveis. Este acto/performance é uma razão sensível 

que se identifica internamente com o objecto e, assim, se torna na própria teoria.  

O fotógrafo afecta e é afectado pelo mundo exterior e é essa afectação recíproca 

que vemos na imagem fotográfica.  
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