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RESUMO 
 
Este artigo faz uma reflexão sobre a experiência plástica da fotografia como experimentação 
cromática através de dois importantes fotógrafos do f:64 relacionando estas experiências 
com a busca de uma autonomia formal. Trata também do desvio poético nas imagens 
constituídas através de uma relação com a idéia de tempo como suspensão e ocorrência 
fenomenológica, tendo como pano de fundo o contexto de uma produção estética na 
fotografia moderna. 
 
Palavras-chave: Fotografia; Modernismo; Estudos Visuais. 
 
 
ABSTRACT 
This article is a reflection about the photographic syntaxes as a chromatic experimentation 
through two main photographers of the f:64 relating these experiences with the quest for a 
formal autonomy. In addition, it also deals with the poetic deviation on images formed 
through a relationship with the idea of time as suspension and phenomenological 
occurrence, having as background the context of an aesthetic production on modern 
photography. 
 
Key words: Photography; Modernism; Visual Studies. 
 
 
 
Fotografia como experiência cromática   

Edward Weston (1886-1958) e Ansel Adams (1902-1984) foram fundamentais 

para o aprimoramento formativo da fotografia em preto e branco na primeira metade 

do século XX. As imagens que fabricaram constituíram um procedimento que 

derrubou a mais imediata natureza denotada da reprodutibilidade fotográfica em 

favor de uma qualidade perceptiva que lhes conferiu, paradoxalmente, uma aura da 

unicidade. As fotografias, tanto de Weston quanto de Adams, não podem ser 

percebidas integralmente sem a presença da fotografia produzida em origem, nelas 

a reprodutibilidade é redutora. Esta relação sensível vai instituir a necessária 

presença da imagem diretamente produzida a partir do negativo. A reprodução 

dessas imagens em meio reprográfico, por mais cuidadosa que seja, será sempre 

um fantasma da sua presença já que o caráter supostamente mimético dos 

enunciados que apresentam serve apenas de estopim para o que lhes importa: sua 

materialidade concreta.   
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Nas fotografias diretas de Weston há que se observar a força da textura, a 

qualidade de uma superfície, não apenas como um elemento de conformação da 

imagem, mas como um indício impregnado pela materialidade do suporte físico-

químico que deixar evidenciar uma qualidade cromática. Nessa direção esses 

fotógrafos procuraram as texturas, para evidenciar uma possibilidade formativa clara, 

objetiva. Primeiro precisam  encontrar a imagem que procuram, depois, lapidar essa 

imagem latente através de técnicas de construção que permitam controlar a sua 

tonalidade e obter gamas de cinza no limite da possibilidade do dispositivo 

fotográfico.  

 Percebe-se a força do pormenor através de uma corporeidade orgânica nas 

fotografias de Edward Weston, e em Ansel Adams um forte sentido da paisagem em 

sua grandiosidade muito próximo de uma estética do sublime, o que, no entanto, 

deve ser visto com cuidado já que a força descritiva de suas imagens se submete à 

sua plasticidade e, neste contexto, não há uma carga informativa ligada ao histórico, 

ao sociológico como na fotografia referencial. Vincado pela forma, o eixo de 

significação nestas imagens é predominantemente sintático e determinado para o 

‘contato’ com a superfície das coisas, o que revela a natureza poética como uma 

impregnação material, plástica. 

A fotografia de contato direto - ou fotografia direta como queria Edward 

Weston para se opor ao picturalismo da sua época - estabelece uma comunicação 

topológica entre o referente e a imagem fotográfica, uma imagem onde há a 

presença de relações com o código formador do suporte fotográfico. As imagens que 

se configuraram neste eixo paradigmático não se desconectaram de um desvio para 

o eixo sintagmático tão característico do modernismo. Ainda que possamos 

considerar a obra de Adams como uma dimensão do sublime e, portanto, da 

metáfora romântica, não se pode negligenciar que houve uma atitude diferenciada 

da tendência dominante da fotografia em seus aspectos de expressão de conteúdos 

referenciais, numa dimensão estética particular que tende para um nível de 

materialidade, onde o exercício da forma se demonstra não como mera mimese do 

referente, mas como uma imagem que é própria do procedimento fotográfico. 

Em 1932, primeiro com Ansel Adams e depois com William van Dyke, 
Imogen Cunnigham e outros jovens fotógrafos, Weston funda o grupo f/64, 
cujo nome resume muito bem o propósito fundamental deste grupo: 
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consecução de uma imagem de grande nitidez mediante o diafragma mais 
reduzido da objetiva. (Sougez, 1988: 373) 

 No grupo f:64 havia uma presença definitiva do diafragma como elemento 

formador da materialidade fotográfica1. As fotografias que se configuram nesse 

modo de operação podem então ser consideradas como fotografias com um forte 

apelo à sua materialidade já que, apesar de não poderem ser agregadas de matéria 

como no caso de uma pintura. Nelas, a materialidade ocorre na superfície da 

imagem. Na pintura a matéria é construída por agregação, na fotografia, por reflexão 

luminosa. Importa dizer que essa relação com a superfície da imagem atua como um 

eixo sintático que está na ação pela anterioridade do processo de pré-visualização 

da imagem.    

A singularidade da fotografia, em relação às outras artes se deve: à 
instantaneidade de seu processo de impressão. O escultor, o arquiteto, o 
compositor, etc., têm a possibilidade de introduzir mudanças em seus 
projetos originais, durante a execução de seus trabalhos. Um compositor 
pode escrever uma sinfonia em um período de tempo longo; um pintor pode 
passar toda uma vida executando um quadro e ainda assim não considerá-
lo acabado. Porém o processo de impressão na fotografia não pode ser 
dilatado. Em sua breve duração não pode ser detido, transformado ou 
reconsiderado. Ao acionar a sua câmera todos os detalhes que se 
encontram sem seu campo de visão são registrados em muito menos tempo 
do que demoram os olhos para transmitir uma cópia similar da cena para o 
cérebro. (Weston, 1984: 173) 

 As fotografias de Ansel Adams e Weston, configuram-se numa estética 

apoiada na cromaticidade e na idéia de uma imagem perfeitamente nítida. Mas 

também se valem dos planos gerais onde, até mesmo um contexto tão poderoso 

como uma paisagem naturalista, fica retida por uma monumentalidade da paisagem 

numa atmosfera que toca silêncios onde todo o espetáculo da imagem fica 

diretamente colado na superfície de suspensão espaço temporal da fotografia.  

As fotografias de Ansel Adams, paradoxalmente ao que apresentam, não se 

configuram como uma tentativa de aproximação fetichista da natureza, mas como 

uma experiência de exploração dos limites técnicos de captação da imagem 

oferecida pelo meio fotográfico. Sua qualidade é transparente ao sentido de uma 

espacialidade determinada pelos contrastes e pelas superfícies de luz e sombra, 

imagem que não admite ruídos, uma fotografia tocada pelo purismo formal e por 

uma sensibilidade do percebido. Para além do aspecto formal, em suas imagens há 

também uma presença do sublime - tal qual define Kant em sua lógica da razão 
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sensível - que o coloca entre aqueles que nas diversas modalidades artísticas tratam 

do grandioso. 

Podemos dizer que a rosa é bela, mas não que o oceano revolto é 
sublime: é terrível. E, no entanto, provoca em nós a idéia do sublime, assim 
como a rosa nos dá a idéia do belo. Portanto, o que chamamos de objeto 
sublime é, na realidade, um objeto capaz de despertar em nós a idéia do 
sublime.(...) O sublime nada mais é do que essa passagem que vai de uma 
inibição extrema á tomada de consciência de nossa infinitude como seres 
racionais. (SCHAEFFER, 1996:166) 

 

Ansel Adams, Moonrise, Hernandez, Novo México, 1941 

Não se compara, entretanto, com o que representou para a história das 

imagens essa presença do sublime. Como em William Turner (1775-1851) ou com 

Caspar David Friedrich (1774-1840), onde a violência do gesto é acompanhada por 

um sentimento íntimo donde as tempestades ou o isolamento do mundo se fazem 

acompanhar de uma intensidade visceral, quando não há uma separação clara entre 

o que está dentro e o que vem de fora. A presença do sublime em Adams é 

contemplativa não é emocional, sua aproximação não revela expressão de 

sentimento ou de angústia, mas presença de uma investigação fenomenológica, 

num claro amalgama com o dispositivo de redução constituído pelo fotográfico. 
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Edward Weston, Pepper n. 30, 1930 

O olhar de Weston revela a sensualidade, nas formas orgânicas encontra 

correspondências e associações, o afastamento dos planos gerais é substituído pela 

aproximação. Um objeto, um corpo físico qualquer, quando fotografado de perto 

altera a sua escala natural. Somos então levados a ver o que naturalmente não 

veríamos. Esse ver fotograficamente foi tão próprio do conhecimento operado na 

produção fotográfica, a partir de procedimentos como o de Weston, que marcou uma 

linha divisória na experimentação fotográfica.  

Partindo dessas experiências, aliadas as que surgiram com o construtivismo e 

com o surrealismo, a fotografia começa a trilhar um caminho próprio no sentido da 

sua autonomia como expressão poética. Fotografias que se construíam na superfície 

da imagem, como um aspecto sutil dessa visualidade fotográfica, do seu mecanismo 

óptico e fotoquímico, e que diz respeito às aparências que em sua superfície 

exploram o contato com a materialidade em si mesma.  

Proponho uma aproximação possível, mas cuidadosa, com certos 

procedimentos da pintura em trabalhos de artistas como Lucio Fontana (1899-1968) 

e Alberto Burri (1915-1995) que em suas obras configuraram este apreço em 

observar a superfície e a textura material da imagem, adotando procedimentos 

como: perfuração, derretimento, corte, etc, para demonstrar o que significa, naquele 

contexto da fotografia, deslocar o ponto de atração externo para a materialidade do 

suporte. Essa aproximação evidentemente é muito precária. Fontana entre outras 
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coisas, discute em sua obra questões de espaço e tempo, de espaço planar e 

tridimensionalidade, através da superfície do suporte.  

Neste ponto, considerando as imensas distâncias de uma modalidade para a 

outra, aponto para uma questão interna ao procedimento fotográfico que ao reverso, 

por sua simples aparência, não é evidente, a aproximação pelo aspecto topológico 

que teve sua origem no trabalho dos fotógrafos do grupo f:64 e que, demonstra uma 

relação de sentidos relacionados com a presença de uma busca de autonomia da 

imagem fotográfica de seu papel atestador ou da submissão estética do 

academismo pictórico presente nos inícios de uma fotografia com pretensões 

artísticas. 

Paradoxalmente pode-se dizer que, na perspectiva das experiências com os 

procedimentos de controle de tons e definição da imagem, tanto Weston quanto 

Adams se aproximam das preocupações topológicas instauradas na pintura 

moderna na medida em que exploram o meio, um universo de metalinguagem 

apoiado na exploração física do dispositivo. Essa análise da questão é parte de um 

dilema interno na fotografia.  

A imagem como pregnância temporal  

 Considerando que na ação dos tempos congelados pelo obturador fotográfico, 

atuam forças poéticas sob a orientação do acaso2, nota-se a pregnância de uma 

causalidade motivada pela ação do fotógrafo e pela ocorrência da vida que se revela 

como um objeto de interesse complexo. Uma ação que ao se passar num tempo tão 

instantâneo vai possibilitar uma abertura entre a intuição do fotógrafo e a própria 

ação desse imediato. As marcas da materialização do tempo são perceptíveis em 

seus processos pela ação de um movimento, que ao ser congelado pela ação do 

obturador fotográfico numa razão fracionada de centésimos de um segundo fica 

suspenso. Essa é a condição do recorte fenomenológico apontado por Abraham 

Moles e que diz respeito à natureza das imagens originadas pela mediação 

fotográfica.  

Também uma manifestação pictórica impregnada pela idéia de suspensão do 

tempo, demarca a presença do sujeito da recepção ou se mostra para ele, essa idéia 

de suspensão é ao mesmo tempo uma ação em permanência: o tempo suspenso se 
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distância da contigüidade e se põe fora da natureza da narrativa fabular, não há 

começo nem meio, nem fim. A imagem produzida pela fotografia já nasceu com esse 

princípio embutido, além da perspectiva, a possibilidade de uma imagem de uma 

mínima fração de segundo congela o tempo, e se não, se o registra em tempos 

largos, minutos, horas, ao se fazer como uma imagem fixa apresenta um 

pertencimento da permanência. 

Certas imagens produzidas antes da invenção fotográfica evidenciam em sua 

narrativa o problema do tempo em suspensão, como em “Las Meninas” de Diego 

Velásquez (1656), um momento especialmente pregnante ou, em lugares 

impensados à primeira vista, como no quadro de Jacques-Louis David (1748-1825), 

Les Sabines, pintado em 1799 para representar mais uma cena de heroísmo 

neoclássico.  

 

Jacques-Louis David, Les Sabines, óleo sobre tela, 3,85 x 5,22cm, 1799.  

Visto numa impressão de livro, não há como perceber certas particularidades, 

estando próximo, no museu do Louvre, diante da tela, é possível experimentar uma 

outra relação de forças, e então, perceber a batalha dos pequenos, suspensa, em 

permanência, um pormenor com uma força expressiva mortalmente raivosa e 

heróica a partir da infância, alegoria do instinto. 
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Foto: Mauricius Farina, 2008.  

 

Foto: Mauricius Farina, 2008.  

 

Foto: Mauricius Farina, 2008.  
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 Notem-se os olhares em suas expressões de espírito e singularidade, ambos 

enunciam o espectador que observa a suspensão de um movimento em 

permanência um fragmento, um flagrante. Se nesta altura desviamos nossos 

interesses iniciais, esse giro serviu apenas para apresentar a idéia de suspensão do 

tempo como um dispositivo da imagem apresentado e percebido em anterioridade 

ao próprio ato fotográfico.  

A imantação luminosa do referente caracteriza a fotografia analógica e lhe 

confere verossimilhança, o que a difere das imagens construídas por semelhança 

como na pintura, no entanto, um aspecto mais delicado diz respeito à configuração 

de uma poética na fotografia, que não pode ser confundida apenas como um 

interesse pela mensagem denotada. Deslocar o interesse da referência mais 

imediata para a mensagem, considerando o ato fotográfico como um todo, é a 

chave, para a aceitação de uma atitude poética nela mesma. 

E se, juntamente com a função poética, a fotografia é submetida a 
uma operação de auto-revelação, de auto-denúncia, de modo a exibir e 
expostular a sua própria natureza, a sua forma estrutural e seu processo 
estruturante, a função metalingüística se entranha na primeira, tornando-se 
ambas hegemônicas. É o que se passa com as  fotos que tendem à 
abstração: eludido e/ou elidido o objeto, a foto passa a ser o próprio objeto, 
objeto de um objeto: salta à frente o processo fotográfico, o ‘objeto 
fotográfico’ propriamente dito. Já não dizemos, de saída: é um cachorro, ou: 
é um vaso de flores. Somos levados a dizer: é uma fotografia. (PIGNATARI, 
1985) 

  Como diz Pignatari, a metalinguagem na fotografia ocorre por certo 

“entranhamento” na sua função poética, mas com o sentido de “expostular” suas 

estruturas. Considerando como eixos formadores da imagem, os sistemas da 

moldura e da cromaticidade estudados por Rudolf Arheim em “Arte e percepção 

visual”, no campo da fotografia podemos pensar em duas ordens: a do espaço 

cromático e do espaço topológico que se determina pelo principio ótico através do 

diafragma e do conjunto compositivo e a do espaço temporal determinado pela ação 

do sistema de controle do tempo no sistema de obturação, termos técnicos que 

podem ser traduzidos em determinações espaciais e determinações temporais que, 

no entanto, se articulam em constante permutação. 

 A configuração de um tempo decisivo, paradigma da instantaneidade 

fotográfica, em tempos modernos, vai criar no sujeito que contempla a imagem uma 

sensação estética mediada pelos fenômenos produzidos na ação de uma presença 
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quase mística do tempo e das manifestações anímicas do fotógrafo. A fotografia de 

um ‘acaso’, impregnada por um instantâneo, não é uma fotografia por acaso, mas a 

ação efetiva de um projeto que corresponde à uma função estética. 

 Um método criativo que tem na sua base uma estrutura que realiza uma 

mixagem entre o aspecto realista e figurativo da sua forma, um apelo - que não é 

explícito - ao interpretante no sentido de perceber na fotografia uma visão que não é 

a da realidade que ele pode perceber objetivamente. Partindo da referência 

convencionada pode-se perceber o significante na presença operativa de um 

fotógrafo numa fotografia, quando então se fundem, o referente e a materialidade do 

procedimento fotográfico.  

 

Henri Cartier-Bresson, 
Estação Saint-Lazare, Paris, 1932  

 Nesta fotografia da estação Saint-Lazare, Henri Cartier-Bresson (1908-2004) 

conseguiu realizar uma imagem que sintetiza o conceito que ao longo da sua vida 

buscou seguir como um ideal: "fotografar é colocar o olho, o coração e a mente no 

mesmo sentido". Para Bresson "a fotografia é um instrumento do olhar que capta 

maravilhosamente o intuitivo imediato", com isso instaura o conceito de "momento 

decisivo", que garante ao espectador uma fidelidade ao ato fotográfico como um 

instante de contemplação daquilo que não é forjado. Não há nenhuma produção, 

nenhuma simulação nas fotografias que realizou. Seus instantâneos indicam de que 

as coisas estavam lá, submetidas pelas leis de uma construção natural. 
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Já nas imagens de Robert Doisneau (1912 - 1994) ocorre uma enunciação 

que se constrói pela simulação de um acaso construído através de uma relação de 

signos que se fundamentam exatamente por uma relação ditada pelo diagrama dos 

olhares. 

 

Robert Doisneau, “Olhar de soslaio”, 1953.  

 Há nesta fotografia de Doisneau, que compõe uma serie maior de fotografias 

realizadas nesta vitrine, uma imagem voltada para o receptor com um forte acento 

na ação, na mensagem do ato fotográfico propriamente dito: um flagrante, ou um 

“quase-adultério”? O olhar de soslaio do homem e a boca entreaberta da mulher que 

o acompanha - provavelmente fazendo algum comentário sério sobre um quadro que 

não podemos ver e que fica na frente de ambos - inscrevem atitudes reveladoras de 

malícia e de sutilezas mitopoéticas. Doisneau faz um comentário tão objetivo sobre 

certas atitudes humanas que nos transporta para a atmosfera construída na 

fotografia que é diferente ao que propõe a enunciação bressoniana.  

 A noção de instantâneo agrega em si uma “estética do acaso” que se 

configura sob a ação de um  aparato fotográfico e de um contexto marcado pela 

ação do tempo-espaço e de um sujeito à espreita numa espécie de transe ou 

simbiose com essa cena. É uma fotografia diretamente ligada com o mecanismo de 

controle do tempo de exposição do filme na câmera: o obturador. Uma fotografia de 

tempos congelados, de milésimos de segundo. Trata de uma fração de tempo 

recortada por um enquadramento, mas não apenas isso. Fundamentalmente a 

poética dos instantâneos é marcada por uma atmosfera que impregna a fotografia 
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com uma idéia de espetáculo do impossível, de uma atmosfera que coloca na 

imagem uma significação regida pelo traço inseparável de um olhar singular.      

A compreensão de uma dimensão expressiva do ato fotográfico se constrói com uma 

certa naturalidade ao evocar para isso aspectos de uma dimensão quase mística da 

experiência de captação das imagens, quando se revela em sua natureza a 

presença de um olhar sensível. Mesmo que ao reboque das mãos, com a 

interferência da mediação fotoquímica o pressuposto da singularidade sensível, 

anseio da alma romântica, ainda não tinha sido de fato destituída, o ambiente 

mediado pelo analógico com suas diversidades poéticas, com Cartier-Bresson, 

Robert Doisneau (1912 – 1994), Edward Weston (1886 – 1958), Ansel Adams (1902 

– 1984), entre outros, seja na ordem do tempo (o obturador), seja na ordem da 

cromaticidade (ordem do diafragma) ofereceu espaço para isso.   

 Os dilemas pós-modernos apresentam novos problemas, apontam para 

muitas alternativas, a compreensão do tempo como uma arte do encontro implica em 

sabotar os sentidos da moda que estão presentes nas necessárias atualizações 

tecnológicas e nas alterações de paradigmas. A idéia cromática ou o instante 

decisivo são reincorporados na cena contemporânea. O princípio espaço-temporal 

em fotógrafos como Jeff Wall trata de um segundo momento do obturador, agora 

incorporado pelo tempo cibernético e pela manipulação, a cromaticidade 

monocrática de Adams e Weston agora transformada pelos grandes formatos de 

Andreas Gursky, em suas manipulações construídas numa outra paisagem/tempo 

ainda circular. 

 

                                                 
1 Diafragma: mecanismo através do qual se consegue obter um controle da quantidade de luz e do tamanho dos 
pontos luminosos que irão formar a imagem e através do qual se pode ou não obter um aspecto de mais ou 
menos texturas nesta imagem.  

2 “Neste método está incluída a idéia do não-previsivel, do singular (uma única vez) que se concretiza por meios 
de distintas possibilidades em aberto (…) como significado de pura qualidade”. (PLAZA, Julio; TAVARES, 
Mônica, 1998:93). 
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