fotografia

ta versus estéticas contemporâneas, boa
SDUWHGDSHVTXLVDIRWRJUiÀFDGH6WHXFN
está relacionada com o problema repreVHQWDFLRQDOGDIRWRJUDÀD3UREOHPDTXH
nos parece estético, sem dúvida, mas
também político e ético. Da mesma forma, nos parece ingênua uma tentativa de
analisar este trabalho entre uma tensão
comercial versus revolucionária ou ainda
em termos de acessível versus cult.
$ DUWH UHSUHVHQWDFLRQDO IRWRJUiÀFD
se pretende como ponto mais alto da estética aristotélica, em que a arte imita a
vida. Mas o que consegue realmente fazer, ao congelar o movimento, é inventar sobre este instante uma historinha.
“Aqui está meu irmão e minha mãe”:
historinha familiar-edipiana; “esta é a
praia onde passamos as férias”: historinha pequeno-burguesa; “este sou eu”:
historinha identitária.
Em “A câmara clara” Roland Barthes
nos diz que “seja o que for que ela dê a
ver e qualquer que seja a maneira uma
foto é sempre invisível: não é ela que vePRVµ0DVVHQmRDIRWRHQWmRRTXr"2V
objetos fotografados acionam histórias
prontas, as quais atualizam em nós sentidos que nos confortam/impedem a experiência com o trágico da vida. Um tanto
da obsessão contemporânea pela fotoJUDÀDSDVVDSHORGHVHMRGHUHYLYHUKLVWRrinhas reconfortantes, tal qual acontece
WRGRÀQDOGHDQRFRPDDYHQWXUDGH-Hrusalém. Historinhas que nos permitem

Assim é se lhe parece

esquecer por alguns minutos que a vida
não possui nenhum sentido natural, que
durante a existência estamos fadados ao
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VRIULPHQWRHTXHDRÀQDOGHVWDH[LVWrQFLDRSUrPLRpVHPSUHRPHVPRÀQGDU
$KLVWRULQKDLPSHGHFDPXÁDPDTXLDR

Édio Raniere
Fotografar é sempre um risco, perigo

JUDÀD HVWDULD QRV SHUPLWLQGR DFUHGLWDU

leva sempre a constatar algo: isso é isso,

nas tais essências-átomos-sujeitos que

o trágico deixa de existir. Alguns minutos

LVWRVLJQLÀFDLVVRHWF

durante séculos estivemos desesperada-

depois de tomar uma dose outra dose-

mente procurando por toda parte, sem

historinha se faz necessária.

contato com o trágico, mas nem por isso

abismal. Conduzir o clique da máquina so-

Para funcionar, ela faz acionar em

bre um corpo passante, e todos os corpos

nosso olhar uma concepção atomista de

são passantes, é como o andar do equi-

mundo, em que o movimento perma-

Aparentemente, sim. Já que o re-

com o trágico de outra maneira. Em vez

librista que pé ante pé percorre a cor-

nente e caótico da vida é reduzido a su-

JLVWUR IRWRJUiÀFR UHVSLUD FRODGR j SUR-

de afastá-lo, tenta fazer passar o que

da estendida por sobre a morte. Cair da

jeitos, personagens, átomos, unidades.

messa de uma unidade individual — Eu-

pede passagem. Steuck força a fotogra-

corda, cair no nada é congelar o mundo,

3DUPrQLGHV HP VHX ÀORVyÀFR W~PXOR

Alma-Sujeito —, ao apaziguamento do

ÀD DWp TXH HOD GHVHVWDELOL]H R VHQWLGR

representá-lo, frear os devires, conden-

grego, festeja todos os dias a comprova-

turbilhão da existência e mais profunda-

homogêneo da representação, possibili-

sar um instante do caos para fazer dele

omRIRWRJUiÀFDGHVXDRQWRORJLD´26HU

mente à negação da morte através da

tando àquele que a observa uma criação

uma imagem apaziguadora e dormitante,

é eterno, imutável, uno e indivisível.”

ressurreição: “(...) essa coisa um pouco

múltipla. Se as fotos-historinha parali-

Estaríamos todos, os que gostam e

WHUUtYHOTXHKiHPWRGDIRWRJUDÀDRUH-

sam a invenção — de mundos, de si, de

PHVPRRVTXHQmRJRVWDPGDIRWRJUDÀD

torno do morto” (Barthes). Contudo, e

sentidos — ao preencherem o observa-

2 OXJDUFRPXP GD IRWRJUDÀD p D

— visto que a imagem predomina em to-

esta questão é a que me parece a mais

dor com suas narrativas reconfortantes,

morte. Desta provém sua vontade e seu

das as esquinas virtuais e atualizadas do

importante, haveria formas ou ao menos

as fotos-steuck convidam-no a topar o

DOLPHQWR 2X VHMD XPD IRWRJUDÀD FR-

mundo — condenados a essa triste afec-

WHQWDWLYDVGHVHHVFDSDUGLVVR"

trágico. Ao esvaziar a foto de represen-

meça sempre interrompendo, matando

omR FRP D YLGD" 2 LQHJiYHO VXFHVVR GD

uma paisagem para, em seguida, fazer

paralisia da vida, de suas disputas intempestivas, processuais, intermináveis.
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DVVDVVLQDWR (VVH WLSR GH IRWRJUDÀD QRV

QXQFDFRQVHJXLUHQFRQWUDU"

$ IRWRJUDÀD GH &KDUOHV 6WHXFN OLGD

Felizmente, existem algumas. Um

tações, sem cair no sem cheiro, sem sa-

IRWRJUDÀD HVWDULD UHODFLRQDGR GH DOJX-

exemplo catarinense é o blumenauense e

bor do abstrato, Charles presenteia seu

circular um morto espetacularizado. O

ma forma, com a vencedora concepção

OLTXLGLÀFDQWH &KDUOHV 6WHXFN 3DUD DOpP

observador com uma poética tarefa: in-

TXHTXHUDIRWR"$VVDVVLQDUHGLYXOJDUR

HVVHQFLDOLVWDSODW{QLFRFULVWm" $ IRWR-

do velho cansado debate escola naturalis-

ventar sentidos à imagem.
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metáfora

Quando a imagem fotografada nos remete a uma outra imagem. Podemos
vê-la operando em “Abaixo do Costão”.
Pedras-bundas que são pedras, mas que
nos fazem sorrir ao desterritorializar rochas e reterritorializar bundas. A fricção
entre uma representação e outra des-

composição
de mundos e/
ou fotografia
do absurdo

fotografia

Para atingir esse ponto, o fotógrafo se utiliza de algumas estratégias:
Um passo a frente da Metáfora a composição de mundos suspende a substância através de um jogo delirante com
a “realidade”. Partindo de objetos cotidianos faz a imagem se abrir ao caos
fabricando relações absurdas, impossíveis como estas em “Chaveiro”. O risco

monta a substância-unidade da rocha.

que se corre aqui passa pelas interpre-

O perigo que se corre aqui é estacionar

tações especializadas, ao exemplo do

o olhar na bunda — substancializar a

que a psicanálise fez com o Surrealismo

reterritorialização — e não permitir ne-

ou com o próprio Duchamp. Ou seja,

nhuma outra passagem. Nesse sentido,

congelar a multiplicidade rizomática

um olhar fetichizado pode despotencia-

dos devires — imagens também vem a

lizar a experimentação, paralisando o

ser — na enfadonha organização edi-

entre-mundos com a constatação “isto

SLDQD RQGH FKDYHV VLJQLÀFDP IDORV H R

é uma bunda, ra, ra, ra: the end!”

EXUDFRGDIHFKDGXUDVLJQLÀFDDPDPmHzinha. Assim, para funcionar bem, esta
estratégia precisa afastar da imagem
os especialismos mercadológicos e suas
categorizações. De uma maneira geral
um observador, com um pouco de sorte, aciona para si excelentes níveis de
experimentação.

7UDWDVHGDPDLVUHÀQDGDHQWUHDVWUrVJUDXPDLVDOWRGHGHVWHUULWRULDOL]DomRHVYD]LDPHQWRPDLVFRPSOHWRGHVHQWLGR)XQciona quando o fotógrafo desamarra um grupo de imagens selvagens sobre um determinado território. Ao correr livremente a
Matilha carrega o observador à percepção de que não há sentido natural no conjunto de fotos, permitindo que ele invente este
sentido, levando-o à constatação de que ele já faz isso o tempo todo em sua própria vida. “Olho de Sopro”, “Olho Nu”, “Série
Asteriscos” e “A Tua Presença” correm juntas numa Matilha que conta com mais de 100 imagens. Vide alguns dos grupelhos, os
PHQRVDULVFRVGHVVD0DWLOKD2OKRQRWHUULWyULRZZZÁLFNUFRPROKROKR
Olho/máquina, olho/semente, olho/nuvem; olho/propriedade, olho/identidade, olho/polícia; olho/virtual, olho/desejo, olho/
fetiche, olho/rua, olho/bomba de gasolina, olho/caixa eletrônico; olho/BR, olho/sala de aula, olho/TV senado; olho/EORJ, olho/
prateleira de supermercado, olho/poema, olho/reality show; olho/ZHEFDP, olho/satélite, olho/camaleão. Múltiplos olhos, múlWLSORVROKDUHVP~OWLSODVSRVVLELOLGDGHV/LYUHHQÀPGDVFRUUHQWHVGHVLJQLÀFDomRRREVHUYDGRUSRGHFULDUROKDUH[SHULPHQWDU
uma imagem. Q
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matilha

textos | édio ranieri
é autor de “O Jardim das Ilusões” — Ed. Cultura em Movimento, 2007. Atualmente prepara livro sobre o Núcleo de Teatro Experimental/NuTE, de
Blumenau. À medida que escreve, os capítulos são publicados em <www.nuteparatodos.wordpress.com>

imagens | charles steuck
SHVTXLVDGHVHQKRSLQWXUDHIRWRJUDÀDGHVGH/LFHQFLDGRHP$UWHVSHOD8QLYHUVLGDGH5HJLRQDOGH%OXPHQDX)85%GHVHQYROYHXRSURMHWR
´5HYHODPXQGRµ³FRPSDWURFtQLRGD/HL(VWDGXDOGH,QFHQWLYRj&XOWXUD³PLQLVWUDQGRRÀFLQDVGHIRWRJUDÀDDFULDQoDVHPVLWXDomRGHULVFR
social.

9

Ô Catarina! | número 73 | 2011

