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RESUMO: 

A prática do retrato individual está presente em todos os tempos.  Esses discursos 
biográficos ou autobiográficos são constituídos de diversas maneiras com o passar dos 
tempos e, a materialidade e técnica também mudaram no correr da história da arte. Na 
contemporaneidade, além da fotografia surgem outras formas híbridas e estão em 
constantes experimentações. Como ler um retrato contemporâneo? É a questão que esse 
ensaio busca tratar a partir de retratos fotográficos de Rachel Korman. 

Palavras-chave: leitura, autorretrato, fotografia 

 

ABSTRACT:  

The practice of the individual portrait is present in all history times. These biographical or 
autobiographical discourses are constituted in several manners in spite of passing it of the 
times and, the materiality and technique also changed in running of the history of the art. In 
the contemporaneousness, besides the photography other hybrid forms appear and they are 
in constant experimentations. How we may read a contemporary portrait? It is the question 
that this search intent to ask from photographic portraits of Rachel Korman. 
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No texto introdutório de sua obra sobre retrato, Francastel (1995) afirma que os 

seres humanos têm o desejo de contemplar-se por meio da interpretação de sua 

própria imagem parece fazer parte de antigos impulsos da humanidade e que a 

prática do retrato individual está presente em todos os tempos.  

O retratos e autorretratos constituem-se em um gênero artístico composto por um 

sistema de convenções que apresentam diversas maneiras discursivas com o 

passar dos tempos e deve-se considerar também a transformação das 

materialidades e técnicas. Na contemporaneidade, além da fotografia com seus já 

quase dois séculos (contando a partir de Daguerre), outras formas híbridas estão em 

constantes experimentações. 
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A popularização da fotografia foi possível com o barateamento da câmera fotográfica 

e o advento da modalidade digital associada a rede virtual e, com isso, gerou outros 

modos de uso e aproximação da imagem. Quanto ao retrato, antes da fotografia, 

somente alguns tinham a possibilidade de se verem retratados em um ou diversos 

momentos de sua vida. Em seu artigo Mundo-Imagem, Suzan Sontag discorre sobre 

a questão:  

... até mesmo as pessoas muito ricas possuíam em geral apenas um retrato 
de si próprias ou de seus antepassados quando crianças, ou seja, uma 
imagem de um momento da infância, ao passo  que é comum termos muitas 
fotografias de nós mesmos, oferecendo-nos a câmera a possibilidade de 
possuirmos um registro completo , em todas as idades. 
(SONTAG,1983,p.158). 

 Hoje nossos retratos estão por toda parte, nos álbuns tradicionais de fotografia em 

papel, porta-retratos, como em álbuns virtuais, blogs, Orkut, etc... Ao observarmos 

esses modos narcisísticos de utilizar o retrato e o autorretrato na rede virtual fica-nos 

a pergunta sobre a nossa necessidade de construirmos um discurso de nós mesmos 

e o que isso implica na construção do retrato contemporâneo.  

O retrato fotográfico 

Susan Sontag (1981) diz que “a humanidade permanece irremediavelmente presa 

dentro da caverna de Platão, regalando-se ainda, como é seu velho hábito, com 

meras imagens da realidade” e continua dizendo que a própria “insaciabilidade do 

olho que fotografa modifica os termos do confinamento dentro da caverna, o nosso 

mundo”. Então, se estamos presos a um mundo de representações, de imagens, de 

sombras projetadas sobre as paredes, é indagando essas imagens que devemos 

buscar a compreensão (SONTAG, 1981, p.3). 

A fotografia é sombra que aos olhos leigos pode se travestir de verdade. É 

necessário que se tenha em mente, que apesar de haver um olho mecânico que 

abre instantaneamente para que a luz faça o registro, há também um olho humano 

que escolhe e interpreta, portanto é discurso construído e não apresentação da 

realidade.  

Mas apesar do pressuposto de veracidade que confere autoridade à 
fotografia, despertando-nos interesse e sedução, a obra do fotógrafo realiza 
não constitui exceção genérica ao comércio, muitas vezes sombrio, entre 
arte e verdade. Ainda que se preocupe a fundo em espelhar a realidade, o 
fotógrafo se vê perseguido por tácitas imposições de gosto e consciência 
(SONTAG,1981,p.6). 
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O retrato, dentro do mundo multissêmico contemporâneo, está em constante 

trabalho de elaboração num jogo de fazer-se e refazer-se constante. O discurso 

fotográfico é uma representação em mise en abisme1. 

Jean Baudrillard tem tratado da problemática do simulacro e da desaparição do real, 

onde um mundo de discursos, de representações de certo modo desfigura uma 

realidade, que se torna uma abstração na medida em que a superfície da imagem 

não captura o real. Segundo Baudrillard há uma superfície de aparição e uma 

superfície virtual que compõem como camadas um texto fotográfico.  

A configuração fugidia 

Ovídio, em Metamorfoses, conta o mito de Narciso que se apaixona por si mesmo ao 

ver sua imagem refletida nas águas límpidas de uma fonte. O tratado de Narciso 

(1891) de André Gide reconta o mito dizendo que Narciso busca saber a forma de 

sua alma. A representação da essência e/ou da aparência está no centro da 

discussão do auto-retrato.  

Bernard Berenson em seu livro “Esboço para um auto-retrato” aponta a 

incongruência da imagem que os outros têm sobre a sua pessoa com a dificuldade 

dele mesmo conseguir fazer uma configuração de si: 

O que é esse eu? Há mais ou menos setenta anos tenho me feito essa 
pergunta. Uma pessoa pode formar uma idéia da sua própria personalidade, 
mapeá-la, fazer um desenho dela que seja convincente, em maior ou em 
menor grau, para uma mente investigativa e razoavelmente honesta? No 
meu caso não foi possível. Sei o que as pessoas pensam de mim, favorável 
e desfavoravelmente, e tenho uma noção de que imagem composta de mim 
acaba tomando forma na mente dos conhecidos. Na minha própria mente e 
no meu coração há pouca correspondência com essa imagem, embora eu 
tenha aprendido a aceitá-la como aquilo em mim, de mim, para o qual os 
outros se dirigem, como para um porto livre da China ou do Japão de 
antigamente (BERENSON, 2003,p.29). 

Albert Manguel (2001) citando Lacan diz que “nossa identidade deriva das imagens 

de espelho que existem fora de nós mesmos: essa ‘identificação alienante’ é o modo 

como aprendemos a nos ver”. O nosso ego estaria, portanto, “preso numa imagem 

que nos é fundamentalmente alheia- uma imagem feita de milhares de imagens 

fraturadas e fortuitas, como numa colagem cubista” (MANGUEL,2001,P.219). 

Frente ao espelho a dura tarefa de reconhecer-se... O pintor frente ao espelho 

configura uma imagem de si num jogo de revelação e ocultação onde o espelho 
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adquire a forma de um cristal cujos vários planos de clivagem oferecem múltiplas 

facetas.  

À sua imagem multifacetada de eus somam-se os retratos dos grandes mestres que 

o precederam como sugere o dilema da representação na obra “Autorretrato Triplo” 

de Norman Rockwelll. A representação do eu entre os modelos construídos para o 

gênero e a dificuldade de configurar o que é múltiplo e por vezes inatingível. 

A reconfiguração leitora 

E diante desses discursos que são os retratos e os auto-retratos como o leitor se 

posiciona? Quais as possibilidades de trajetos de leitura? Como instaurar 

significado? 

Frente a um retrato, o leitor é impelido a escolher, a procurar índices que podem 

ancorar sua leitura que estão presentes na estrutura da obra, contudo, não garantem 

que o percurso do leitor seja único ou evidente. Muitos fatores concorrem para que 

leitores, em diálogo com um texto imagético ou verbal, escolham percursos 

diferentes, apesar da existência de uma estrutura, de uma memória coletiva da 

sociedade em que esses leitores estão envolvidos, de um capital simbólico adquirido 

através das relações sociais e históricas. Roger Chartier (1998) expõe que a leitura 

é sempre apropriação, invenção, produção de significados. A liberdade leitora de 

que fala Chartier, não é absoluta, é cerceada por limitações derivadas das 

capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas diferenças as 

práticas de leitura. Então “os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os 

objetos lidos e as razões de ler”. Segundo ainda Chartier, cada leitor, para cada 

leitura, em cada circunstância, é singular. “Mas essa singularidade é ela própria 

atravessada por aquilo que faz que este leitor seja semelhante a todos aqueles que 

pertencem à mesma comunidade” (Chartier,1998,p.77,91-92). 

O jogo de aparecimento e ocultamento, esse ir e vir do leitor na busca do sentido é o 

que constitui o ato de leitura. “Nossa discussão da construção de imagem 

(Vorstellungsbildung) mostrou que os esquemas do texto tanto apelam para um 

conhecimento existente no leitor, quanto oferecem informações específicas, através 

das quais o objeto intencionado – mas não dado – pode ser representado” 

(ISER,1979,p.109).  
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No processo do ir e vir do já-visto confrontado com o novo dado, o leitor entra em 

diálogo com outros textos já lidos, outras imagens já vistas, que, juntamente com os 

esquemas do texto vão balizar a construção do sentido. Então, esse imbricamento 

com outros textos, transforma o ato de leitura em uma performance intertextual.  

Intertextualidade é termo criado por Julia Kristeva para definir as relações de uma 

obra literária com textos literários pré-existentes e também com sistemas simbólicos 

não-verbais. Para Kristeva a noção de texto é ampliada e passa a ser visto como 

sistema de signos. Como a Crítica Literária utilizou o termo como “crítica das fontes” 

de um texto, Kristeva propõe a noção de “transposição” para designar a passagem 

de um sistema significativo a outro, buscando com isso esclarecer que 

intertextualidade não é um caótico e indesvendável emaranhado de influências, mas 

sim a assimilação e transformação de vários textos, ordenado por um texto central 

que coordena o sentido. 

O espelho convexo: um percurso leitor 

Fazendo um recorte sincrônico na História da Arte, o pintor maneirista Francesco 

Mazolla, o Parmigianino (1503-1540), lança mão do espelho convexo para realizar 

seu autorretrato, com isso rompe com o modelo naturalista renascentista verossímel 

e propõe um discurso ontológico, um olhar para dentro, representar o que está além 

do visível.  O concetto, uma figura prenhe de sentido é o objeto da representação 

em seu autorretrato. No século XVII, a anamorfose2 é bastante explorada. No 

Maneirismo, a metáfora do espelho quase se transforma em obsessão e em 

substrato da angústia, da morte e do tempo. Inúmeras são as verdades que se 

perdem por entre os meandros do labirinto especular. 
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Parmigianino, 
Auto-retrato diante de um espelho convexo c. 1524, 

 Kunsthistorisches Museum, Viena 

 

M.C. Escher 
Mão com esfera refletora, c. 1935 

 MC Escher (1898-1972) realiza autorretratos explorando a anamorfose e possibilita 

um diálogo com a obra do pintor maneirista. O artista segura um globo espelhado 

onde se pode vê-lo refletido bem ao centro da esfera como também o  ambiente em 

que está: paredes, o chão e teto do seu quarto/escritório. Escher realiza outros auto-

retratos sobre superfícies refletoras, vamos considerar apenas esse exemplar. Neste 

autorretrato o artista ao se representar através da reflexão do globo espelhado 

oferece  reflexão sobre a  questão da representação trazendo à baila as indagações 

do espelho convexo maneirista e as atualiza. 
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Ainda, recortando sincronicamente a História da Arte, o autorretrato construído 

através do olhar da artista Rachel Korman, artista natural de Belo Horizonte, que 

atualmente, vive e trabalha ora em Lisboa e ora no Rio de Janeiro, que tem 

investigado com sua obra questões como: a auto-representação e o auto-retrato, o 

tempo e a memória, a identidade. Suas fotografias brincam e põem questões, ora 

irônicas, ora paradoxais sobre a representação da própria imagem. 

As duas fotografias de Rachel Korman que selecionamos para o artigo apresentam 

espelhos convexos e placas de transito como elementos compositivos. 

 

one way 2008 digital photograph 70 x 50 cm                  wrong way 2008 digital photograph 50 x 70 cm  
            http://www.rachelkorman.com                                         http://www.rachelkorman.com 

As placas de transito estão por toda parte e indicam as normas e convenções que 

devemos seguir, as que são fotografadas nessas imagens são configuradas dentro 

do círculo. O espelho convexo tem uma superfície esférica que altera a imagem 

refletida criando uma imagem menor e virtual, muito utilizados na 

contemporaneidade em garagens e retrovisores por proporcionar uma visão mais 

ampla do espaço circundante. Na história da arte, sabemos que o espelho convexo 

é amplamente utilizado pelos artistas renascentistas como instrumento para 

apreender o espaço perspectivo, mas será o maneirista Parmigianino que com seu 
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autorretrato frente ao espelho convexo trará a baila um olhar em oposição à idéia 

renascentista de que a pintura seria como a verdade refletida em um espelho, na 

medida em que, o espelho convexo oferece ao olhar uma imagem anamórfica. 

A obra “One Way” apresenta uma composição com dois planos: no primeiro, dois 

círculos sobrepostos onde o maior – o espelho - na parte superior do retângulo 

fotográfico cobre a área de intersecção com o círculo menor- a placa de trânsito e no 

segundo plano uma parede branca rústica, supostamente de pedras bem ordenadas 

cortadas aos retângulos apresentam linhas levemente inclinadas e algumas 

verticais.  

O espelho tem uma moldura vermelha e reflete o encontro de duas ruas em primeiro 

plano e um casarão amarelo de esquina em segundo plano e em terceiro a 

perspectiva da rua à direita da imagem com alguns carros estacionados e uma 

passagem estreita e coberta. Bem na aresta das paredes do casarão, com um dos 

pés apoiados na parede está a artista. A placa de trânsito logo abaixo do espelho 

tem o fundo azul e com uma seta branca ao centro indicando para a direita, 

apresenta, também, por supostas intervenções de habitantes daquela urbe, três 

imagens coladas na placa: uma delas não é possível identificar, uma parece uma 

propaganda política e outra uma imagem de uma santa.  

O título da obra “One Way” e a imagem do espelho estão em antagonismo criando 

uma mensagem em antítese: a placa anuncia uma só possibilidade de caminho, mas 

a imagem refletida no espelho convexo apresenta uma esquina, ou seja, um 

cruzamento de pelo menos duas possibilidades. 

As figuras pregadas na placa também se contrapõem à mensagem referencial da 

linguagem icônica das leis de trânsito, elas sugerem que há outros caminhos ou 

sugerem que o caminho é o das ideologias que defendem. 

A outra obra intitulada “Wrong Way” está em diálogo com a “One Way”.  Apresenta 

também uma estrutura similar à obra que acabamos de analisar com dois círculos 

sobrepostos no primeiro plano e o segundo plano apresenta duas paredes em 

amarelo e branco sugerindo também ser uma esquina. Ao observar melhor as duas 

fotografias identifica-se que a segunda está de certa forma na primeira já que é a 

placa de se encontra sobre a cabeça de Korman em “One Way”. Os dois títulos 
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mostram como a sociedade baliza nossos passos com suas convenções e leis, mas 

as imagens refletidas nos espelhos oferecem de certo modo áreas de escape. 

Em “Wrong Way” o reflexo do espelho apresenta além do espaço, também a 

imagem da fotógrafa na esquina, em pé, de braços cruzados. Sua posição de braços 

cruzados indicia uma não aceitação dessas regras. Assim como a intervenção 

urbana de colocar “santinhos” sobre as placas também indiciam uma 

desobediência... Uma assinatura na parte inferior do espelho, aparentemente uma 

pichação urbana, também nos diz de uma necessidade de uma marca autoral, 

individual nesse universo contemporâneo das massas e massificações. 

As obras apresentam os dois lados de um cruzamento, a artista está dos dois lados 

buscando os caminhos da auto-representação e do auto-retrato, da identidade e do 

eu, em um universo onde as regras geram mutilações no indivíduo em nome da 

ordem social. Qual é o sentido da representação do eu? Há um caminho certo? 

Existe um errado? As convenções constroem discursos que acabam sendo 

naturalizados pelo costume, há caminhos para romper esses limites sociais de 

representação?  

Rachel Korman com seus auto-retratos nos coloca a questão: como concretizar uma 

imagem fugidia que está em constante mutação e que se fragmenta em reflexos e 

sombras? Como representar o indivíduo, como extraí-lo do tecido social em que está 

inserido e achar a sua configuração? Parece ser esse o dilema dos auto-retratos de 

Rachel Korman: uma representação que transcende o individual e coloca questões 

sociais, ao mesmo tempo, que reconhece a impossibilidade da representação do eu 

em sua concretude. Fazendo de suas imagens um jogo entre o dentro e fora, o olho 

interior e o mundo contemporâneo. 

                                                            
1 No idioma francês, a palavra abyme é uma forma arcaica preservada pela heráldica. Refere-se ao centro do 
escudo, lugar destinado à inserção de figuras em miniatura e que pode apresentar-se numa forma que 
reproduz os contornos do escudo que o contém. Esta forma dentro da forma foi o que levou André Gide a 
adotar, por analogia, a expressão mise en abyme para a ocorrência do fenômeno de “encaixamento“ na arte. 
Na cultura francesa, a palavra “abismo” pode referir-se ainda a uma vertigem sentida diante da profundidade 
do infinito, semelhante a um jogo de espelhos face a face, diante do incomensurável, do irracional, do indizível. 
 
2 Anamorfose é a representação, geralmente deformada, de uma imagem através de um espelho cônico ou 
cilíndrico, ou ainda se contemplarmos por um prisma diferente. Ao invés de reduzir as formas dentro de seus 
limites visíveis, trata-se de uma projeção de formas para além delas mesmas, de maneira que elas se dilatam, 
quando vistas sob determinado ângulo. 
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