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RESUMO: 
 
O presente artigo trata da relação entre imagem e conceito na obra da artista francesa 
Sophie Calle. A partir da contraposição entre as concepções de Michel Foucault e o uso 
documental da fotografia na arte conceitual dos anos sessenta, este estudo aponta o caráter 
não representacional da imagem na obra de Sophie Calle. 
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ABSTRACT: 
 
This article deals with the relationship between image and concept in the work of the French 
artist Sophie Calle. From the contrast between the ideas of Michel Foucault and the 
documentary use of photography in conceptual art of the sixties, this study points out the 
non-representational character of image in the work of Sophie Calle. 
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Imagem x Conceito 

Como uma imagem pode se relacionar com um conceito? Segundo Michel Foucault 

(2001), as imagens são irredutíveis às interpretações discursivas, pois aquelas são e 

serão sempre inesgotáveis. Antes de um exame esclarecedor de formas e 

conteúdos, analisar imagens consistiria na construção de uma rede de relações, que 

fazem das imagens metáforas para se pensar questões culturais e históricas 

(FISCHER, 2008, MARCELLO, 2008). 

O próprio Foucault usa a pintura para indicar a incapacidade de representação da 

imagem, chamando a atenção para “o acontecimento”, para aquilo que 

potencialmente está no interior da imagem. Uma pintura, uma fotografia ou mesmo 

uma escultura constituiriam, assim, “realidades” autônomas. Para Foucault (2001, p. 

209), o desejo de retratar, representar ou imitar “é inócuo, pois estamos sempre 

diante de invisibilidades profundas e da impossibilidade de fazer com que algo se 

torne efetivamente presente”. 
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Foucault fala da imagem como portadora permanente de outras imagens. A riqueza 

da imagem não estaria naquilo que ela capta, mas no poder de garantir o “trânsito 

da imagem”, de fazer com que ela seja lançada a outras imagens (FOUCAULT, 

2001, p.352): 

A imagem seria uma porta (ou uma ponte) para outras imagens, uma 
espécie de trajeto a ser percorrido por aquele que olha. A ela cabe suscitar 
um acontecimento que transmita e magnifique o outro, que se combine com 
ele e produza, para todos aqueles que vierem a olhá-lo e para cada olhar 
singular pousado sobre ele, uma série ilimitada de novas passagens. 

O que importa, nesse caso, é a complexidade presente nas imagens, a relação entre 

o visível e o invisível, o pensar as coisas para além da representação, ou seja, “o 

acontecimento que ocorreu, e que continua incessantemente a ocorrer sobre a 

imagem” (FOULCAULT, 2001, p. 351). Assim, a questão central deixa de ser o 

“domínio da exterioridade que a representação propõe” ou a idéia de que a imagem 

pudesse conter em si, internamente, um “real” que lhe é exterior (FISCHER, 2008, 

MARCELLO, 2008).  

Tal ponto de vista pode ser ilustrado pelo notável estudo da obra Isto não é um 

cachimbo de René Magritte, através do qual Foucault (1998) discute a idéia de que o 

“enunciado nunca conterá o visível, assim como o visível nunca conterá o 

enunciado”, e afirma que haverá sempre uma “dissociação contínua entre figura e 

discurso”. Para Foucault (1998), o quadro de Magritte diz o que não se pode mostrar 

e mostra o que não se pode dizer.  

[...] o que produz a estranheza dessa figura não é a "contradição" entre a 
imagem e o texto. Por uma boa razão: não poderia haver contradição a não 
ser entre dois enunciados, ou no interior de um único e mesmo enunciado 
(FOUCAULT, 1998, p. 6).  

A autonomia da imagem em relação ao enunciado ocorre independentemente do 

sujeito que a olha, porque a imagem extrapola sempre os supostos significados 

fixos, desdobrando-se em novas possibilidades de leitura que nunca poderão 

abrangê-la completamente (FOUCAULT, 1998, 2001). 
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Figura 01: Isto não é um cachimbo, 1929, René Magritte.  

Fonte: FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo. São Paulo: Editora paz e Terra, 1998.  

A partir de Foucault, Gilles Deleuze (1992, p. 92) vem afirmar que a questão não é 

como ver a imagem nem o que está supostamente por trás dela, mas como se 

inserir na imagem, “como deslizar para dentro dela, já que cada imagem desliza 

agora sobre outras imagens, já que o fundo da imagem é sempre já uma imagem”. 

Desse modo, o autor chama a atenção para a agilidade com a qual as imagens 

podem ser acrescidas de sentidos (na sua maioria, vale destacar, já pré-

estabelecidos). 

De acordo com Deleuze (1985, p. 70), a imagem é o “conjunto daquilo que aparece”, 

na qualidade de movimento, e em movimento. A imagem é em si mesma um 

movimento e o movimento é uma imagem:  

Toda imagem não passa de um "caminho sobre o qual passam em todos os 
sentidos as modificações que se propagam na imensidão do universo". 
Cada imagem age sobre outras e reage a outras em "todas as suas faces" e 
"através de todas as suas partes elementares" (DELEUZE, 1985, p. 70). 

Deleuze ainda assinala que a forma como Foucault distingue o "ver" e o "falar" 

passa então a constituir uma nova forma de "saber", indicando a “relativa 

independência entre aquilo que se vê e aquilo que se diz” e, portanto, a irremediável 

“disjunção entre ver e falar”.  

Imagem-documento 

A utilização da fotografia por uma certa produção da arte conceitual dos anos 

sessenta e setenta contribuiu para a substituição do objeto como obra em favor das 

atitudes, dos processos e dos conceitos norteadores de cada trabalho. Os artistas 

conceituais utilizavam a materialidade e o funcionamento da imagem técnica para 
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apresentar suas idéias e questionar os valores pictóricos tradicionais (FABRIS, 

2008). A imagem muitas vezes servia apenas de auxílio visual aos textos, esquemas 

e mapas, sem receber tratamento técnico, formal, ou mesmo conceitual. 

Annateresa Fabris (2008, p. 3) problematiza o uso da imagem na arte a partir de um 

trabalho de Joseph Kosuth, no qual o artista, justapondo um objeto, uma fotografia e 

um texto, apresenta na mesma obra uma “idéia” de cadeira em sua realidade, 

respectivamente, objetual, imagética e discursiva. Segundo a autora: 

[...] Enquanto as obras tradicionais são coisas visuais, material e 
formalmente acabadas, as proposições conceituais são atualizações 
contingentes de princípios ou problemas cuja existência é virtual.  

O uso da imagem fotográfica pelos artistas conceituais ganha especial relevo 

através dos registros de happenings e performances do grupo Fluxus. Nesse caso, 

as fotografias funcionavam geralmente como um documento com vistas a reconstruir 

significados de obras fundamentadas na intencionalidade do artista. A fotografia, 

assim, materializa, no tempo e no espaço, um trabalho de natureza eminentemente 

conceitual. 

As tendências conceituais costumam valorizar a concepção da obra como um 

processo  um conjunto de “momentos” em que há um desenvolvimento do 

pensamento em fases, todas importantes na elaboração de uma idéia ou de um 

tema de pesquisa. Comentando a obra de Douglas Huebler, Fabris (2008, p. 8) 

indica, contudo, que mesmo no uso documental a imagem fotográfica nunca poderia 

ser completamente neutra ou objetiva:  

Após usar a câmara como um instrumento de registro “mudo”, como um 
modo de apontar ou indexar algo no mundo, ele percebe as implicações 
ideológicas da fotografia. Dá-se conta, por exemplo, de que as pessoas se 
tornam autoconscientes ao serem confrontadas com a câmara, construindo 
uma reflexão sobre o espaço social da fotografia [...].  
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Figura 02: Duration piece #7, 1969, Douglas Huebler 

Fonte: www.artnet.com 

O uso da imagem pela arte conceitual não se restringe, evidentemente, a um 

hipotético caráter documental. Muitas vezes a imagem é concebida como um 

componente intrínseco da obra, assumindo um papel fundamental no próprio 

resultado estético. Dessa maneira, em vez de atuar como um instrumento para 

registrar fatos e acontecimentos, a imagem fotográfica emerge como elemento 

simbólico e perceptivo, tornando-se ela mesma um elemento singular e insubstituível 

da obra (FABRIS, 2008).  

De todo modo, quando a arte conceitual se afirma como uma “neovanguarda” 

artística nos anos setenta, a imagem  especialmente a imagem fotográfica  era 

frequentemente explorada ora como contraposição aos códigos culturais 

estabelecidos ora como registro de acontecimentos ou representação de conceitos. 

Para Annateresa Fabris (2008), uma das principais contribuições desses artistas foi 

justamente a produção de novos modelos de fotografia, que ainda estavam por ser 

assimilados não só pela tradição artística, mas também pelo fotojornalismo e pela 

propaganda.  

Imagem-ficção 

A renomada artista francesa Sophie Calle tem combinado textos e imagens para 

explorar as fronteiras entre ficção e realidade, bem como entre vida pública e 
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privada. Seus trabalhos narram histórias e situações que recriam a vida cotidiana, 

seja dos outros ou de si mesma.  

Os arranjos de textos e fotografias propostos por Calle geralmente reproduzem 

formas e procedimentos característicos de um texto autobiográfico. A idéia inicial se 

transforma em um projeto fotográfico que, posteriormente, se converte em 

instalações e edições luxuosas usualmente em preto e branco. A artista surge aqui 

tanto como autora quanto objeto.  

A poética de Calle deixa claro seus vínculos históricos ao mesmo tempo em que se 

distancia da abordagem documental da imagem que caracterizou uma parte 

importante do conceitualismo dos anos 1960. Em entrevista a 28º Bienal de São 

Paulo, em 2008, a crítica francesa Cécile Camart afirma que: 

A dimensão narrativa de suas instalações, misturando fotografia, textos e 
objetos, encontra sua filiação histórica na primeira metade da década de 70, 
em que jovens artistas como Christian Boltanski ("Récit-Souvenir", 1971), 
Didier Bay ("Mon Quartier Vu de Ma Fenêtre", 1969-1973) e Jean Le Gac 
("Anecdotes", 1974) propuseram uma 'arte narrativa', uma arte das pessoas, 
das coisas e das situações, que abrange um vasto leque da vida cotidiana 
real ou imaginária (www.arte/bienal/2008/artistas/sophie-calle, 2008). 

Em seu primeiro projeto, "Suite Vénitienne" (Suíte Veneziana), de 1979, ela seguiu 

um desconhecido pelas ruas de Paris e depois até Veneza, fotografando e tomando 

notas das ações, tal como uma detetive particular, das ações do investigado.  

    
Figura 03: Suite Vénitienne (Suíte Veneziana), 1979, Sophie Calle. 

Fontes: www.artic.edu e www.masdearte.com. 

Já na obra "La Filature" (A Perseguição), de 1981, a artista inverteu os papéis se 

colocando no lugar da "espionada": pediu à sua mãe que contratasse um detetive 

para segui-la por 24 horas, sem que a própria Sophie Calle soubesse quando e onde 

a perseguição estaria acontecendo (www.sophiecalle.com.br, 2009). 
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Em outro trabalho, "Les Dormeurs" (Os que Dormem), também de 1979, ela 

convidou pessoas ao acaso para dormirem algumas horas em sua cama. Enquanto 

seus convidados dormiam, a artista os assistia e fotografava numa cama “ocupada 

24 horas por dia, como essas fábricas que nunca param” (www.sophiecalle.com.br, 

2009).  

   
Figura 04: Les Dormeurs (Os que Dormem), 1979, Sophie Calle. 

Fonte: www.centrepompidou.fr 

A obra "Douleur Exquise" surgiu, por sua vez, a partir de uma desilusão amorosa em 

1984, quando um encontro marcado em Nova Déli não aconteceu. A instalação 

resultante foi dividida em três partes. Na primeira, 92 fotos de sua viagem recebem 

um carimbo vermelho, como uma contagem regressiva que diz "X dias para a 

infelicidade", sendo o dia zero o dia do tal encontro marcado em um hotel em Nova 

Déli. A segunda parte consiste na reconstituição do quarto desse hotel onde haveria 

o encontro, enquanto a terceira é composta de uma descrição da desilusão amorosa 

da própria artista junto com depoimentos de outras pessoas sobre "o seu pior 

sofrimento" (www.sophiecalle.com.br, 2009). 

      
Figura 05: Douleur Exquise, 1984, Sophie Calle. 
Fontes: www.artfacts.net e www.art-bonobo.com. 

Desde o início dos anos 1980 a artista vem participando intensamente do circuito 

internacional de arte com exposições nas principais galerias e museus. Outros dos 
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seus trabalhos mais conhecidos, como o filme "No Sex Last Night" (Sem Sexo na 

Noite Passada), de 1992, e “Take care of yourself” (Cuide de si mesmo), de 2007, 

são também inteiramente baseados em experiências pessoais relacionadas à dor da 

perda de uma pessoa amada (www.sophiecalle.com.br, 2009), acusando, 

explicitamente, a "função terapêutica" que a arte tem para ela.  

Em 2007, antes da abertura da exposição Take care of yourself, em Nova York, 

Calle comentou as regras de seus “jogos-trabalhos” insinuando, no entanto, que não 

é propriamente a documentação ou a simples representação imagética de 

experiências românticas que estão em foco: 

A arte é uma forma de tomar distância. Os aspectos patológicos ou 
terapêuticos existem, mas atuam apenas como catalisadores. Eu não fiz 
‘Cuide de si mesmo’ para perdoar ou esquecer um homem - eu o fiz para 
realizar uma exposição em Veneza (www.sophiecalle.com.br, 2009). 

A artista esclarece que antes de veicular registros de certas situações cotidianas, 

sua poética propõe “narrativas” a partir dos múltiplos desdobramentos das 

fotografias em suportes diversos e em combinação com signos lingüísticos. A obra 

de Calle acaba, assim, por colocar em questão a própria capacidade 

representacional da imagem, tal como problematizada por Foucault. 

Imagem sem conceito 

Embora se utilize do recurso documental, Calle não explora as imagens com 

objetivos propriamente descritivos ou comunicativos. Suas fotografias apresentam-

se como elementos relativamente autônomos em relação a qualquer realidade que 

lhe seja exterior. Ao analisar o trabalho de Calle, Ronaldo Entler (2005) chama a 

atenção para o modo particular de envolvimento da artista com o real:  

Quando fundamentam seus trabalhos num efeito de realidade produzido 
pela fotografia, esses artistas não pretendem sublinhar o poder de analogia 
ou a capacidade retórica das imagens fotográficas. Ao contrário, o que 
fazem é demarcar a incompletude e a precariedade de sua mensagem para 
garantir nela um espaço de identificação. O interesse não é científico e o 
compromisso não se dá com uma suposta verdade. Caso contrário, Sophie 
Calle poderia entrevistar os personagens observados em vez de rodeá-los e 
de vasculhar seus objetos. Certa dose de anonimato é o ponto de partida 
desses trabalhos, pois tão importante quanto o apontamento de uma 
existência real, é a impossibilidade de esgotá-la num relato. (ENTLER, 
2005, p. 6). 

Percebe-se na obra de Calle um padrão de procedimentos com características de 

ritual ou de regras de um jogo que devem ser seguidas. Fotografar o desconhecido, 
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ouvir o “outro” e fazer de si mesma um objeto de experimentação fazem parte do 

repertório de estratégias da artista. A imagem aqui assume a função de pontuar 

emoções que variam de acordo com cada visão lançada sobre cada história 

proposta. A fotografia faz parte de um jogo de olhares, uma espécie de voyeurismo 

movido por uma articulação de memórias e ficções que subverte a simples 

transmissão de conteúdos específicos preestabelecidos. 

Ao utilizar textos como referências das fotografias, a artista tanto induz o leitor a 

construir um sentido particular para uma determinada imagem, como a compreender 

o texto conforme a sugestão da imagem. Calle simula, assim, uma realidade 

autobiográfica que jamais pode ser descortinada por inteiro mediante supostas 

correspondências entre imagem e enunciado.  

Para serem efetivadas, as propostas de Calle necessitam do olhar ativo do outro, 

que encontra-se ele mesmo submetido ao filtro do olhar da artista. Cada trabalho 

constitui não apenas um “trajeto a ser percorrido por aquele que olha”, mas uma via 

de mão dupla estabelecida pela autora e pelo espectador. A imagem na obra de 

Calle atua como fragmento de memórias, de relatos autobiográficos a serem 

continuamente atualizados pelo espectador.   

Sendo assim, as imagens de Sophie Calle não poderiam ser decodificadas ou 

traduzidas conceitualmente. Percorrer suas narrativas é sobretudo transitar entre a 

realidade e a ficção, revisitar memórias e, como disse Foucault, produzir “uma série 

ilimitada de novas passagens”. Olhar tais imagens implica, antes de tudo, em 

ultrapassar códigos visuais e hábitos culturais que pressupõem a imagem como 

mera representação de significados discursivos.  
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