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RESUMO: Essa pesquisa propõe uma reflexão sobre como ocorre a inserção do autor em 
retrato fotográficos a partir de pesquisa teórica referente a autoficção e a micronarrativa 
relacionadas as obras de Arthur Tress e Peter Hujar a partir do pressuposto de que as 
inserções do “eu-autor” nos retratos fotográficos ocorrem de maneira enigmática e 
ficcional e que as obras são compostas por narrativas lacunares repletas de elementos 
biográficos. 
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ABSTRACT: This research brings a reflection about how the author makes himself 
present on the photographic portrait by researching terms like self-fiction and 
micronarrative regarding the oeuvres of Arthur Tress e Peter Hujar by presuming that the 
“self” in the photographic portrait happens in an enigmatic and fictional way and that the 
works are made by narratives full of biographic elements. 
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    “[...] encontrando-me inteiramente desprovido e vazio 

de qualquer outra matéria a tratar,  

apresentei eu mesmo a mim como argumento e como assunto.”  

Michel de Montaigne, Sobre a afeição dos pais pelos filhos 

 

Retirado do ensaio Sobre a afeição dos pais pelos filhos de Michel de Montaigne, 

o qual consiste em uma carta do autor escrita para a senhora d’Estissac, no qual 

Montaigne se justifica por entrar no “desvario” de tentar escrever e discorre sobre 

seus pensamentos, o trecho apresentado, presente na abertura do ensaio vem 

prontamente anunciar que este texto é sobre o próprio autor e que não passará de 

uma “bizarraria”. Fica claro então, para nós leitores do século XXI, ao lermos este 

ensaio, sem data específica mas que com certeza é posterior à 1565, que a 

utilização do “eu” não era comum em qualquer que fosse o contexto.  
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O “eu” como garantia biográfica não provem de muito tempo, é indissociável da 

consolidação do capitalismo e do mundo burguês, sendo as Confissões de 

Rousseau um marco no século XVIII para especificar os gêneros literários 

autobiográficos. Confissões, autobiografias, memórias, diários íntimos, 

correspondências representam um ponto decisivo para a consolidação do 

individualismo como um dos traços típicos do Ocidente.  

O surgimento da literatura autografa acompanha a afirmação do Estado 

Absolutista, é decorrência das mudanças dos costumes, pois aproximadamente 

até o final do século XVII estar sozinho era considerado errado e as pessoas não 

ficavam a sós, é então com a “invenção da privacidade” que surge com o Estado 

Absolutista que as pessoas passam a ter locais em que elas podem estar 

sozinhas não apenas em pensamento, mas fisicamente também. A produção 

literária do século XVII é então permeada por um “efeito de verdade”, há um 

sujeito real como garantia de um “eu”. Há a apropriação da primeira pessoa nas 

formas identificadas como ficção, dando origem ao romance moderno. Habermas 

dirá que a realidade como ilusão criada pelo novo gênero tem o nome de ficção. 

Ela é despojada de qualidade meramente fingida, a ação literária passa a ser 

substituto para a própria ação. Ainda segundo o autor, o tema das formas literárias 

agora é outro, é a vida comum, a representação é de si mesmo nos costumes 

cotidianos. (Habermas, [1962] 1990, p. 87). Como resultado,    

“A esfera do íntimo privado começa assim a se delinear com certa 
autonomia a respeito da família a da atividade econômica ligada a 
ela, dando lugar a outro tipo de relações entre as pessoas. ” 
(Arfuch, 2010, p.45) 

Os romances agora são autenticados pela presença do “eu”. A literatura epistolar 

por sua suposta veracidade e seu caráter íntimo de correspondência é a que 

então desperta maior interesse, afinal seriam correspondências reais. As relações 

entre autor, obra e público, eram agora “inter-relações íntimas” entre os 

interessados no conhecimento “humano” e, consequentemente, no 

autoconhecimento.   
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Se constituía assim o paradoxo do público e privado. A esfera do privado 

necessitava, para se constituir, de publicidade, da inclusão do outro no relato não 

mais como espectador mas como “copartícipe” agora envolvido na subjetividade e 

no segredo. A literatura se apresentava, assim, como uma violação do privado, e o 

privado servia de garantia precisamente porque se tornava público: 

O leitor não é vítima de um engano, no máximo, é cúmplice. A 
violação do espaço privado faz com que o leitor saiba sempre mais 
do que cada um dos protagonistas que se confidenciam em suas 
cartas.  Esse é o paradoxo que faz com que  segredo do espaço 
privado só se mostre eficaz quando deixa de ser segredo” (Arfuch 
apud Goulemot, 2010, p. 47) 

O “eu” do século XIX será então duplo, dividido em público e privado, sentimento e 

razão, corpo e espírito, tentando dessa forma discernir entre o permitido e o 

proibido. Chegando então a um ”eu” contemporâneo que ressurge com a hipótese 

do “retorno do autor” após “a morte do autor” ter sido clamada por Foucault e a 

crítica estruturalista. Como resultado das culturas de massa, cada vez mais o 

autor é percebido e atua como sujeito midiático e é possível nos depararmos com 

um “eu” nas mais diferentes formas tanto literárias quanto midiáticas,  

“[...] coexistem como formas autoficcionais com os já clássicos 
relatos de vida das ciências sociais, com uma espécie de 
obsessão generalizada na escrita, nas artes plásticas, no cinema, 
no teatro e no audiovisual pela expressão mais imediata do vivido, 
do autêntico, do testemunhal.” (Arfuch ,2010, p. 37) 

Segundo Hal Foster, o retorno do autor é uma virada significativa tanto na arte 

contemporânea quanto na crítica, na qual coincide com o “retorno do real” (Foster, 

2001,p.168) - partindo do conceito do real de Lacan, aquilo não simbolizável, uma 

falta, uma ausência. Sendo dessa forma, este retorno do autor um continuidade à 

critica do sujeito, mostrando sua inacessibilidade. No entanto, este seria um “novo” 

sujeito pois nas práticas contemporâneas da “literatura do eu” a primeira pessoa 

se inscreve de maneira paradoxal, num quadro de questionamento da identidade. 

Diana Klinger irá dizer que a autoficção, por problematizar a relação entre o real a 

ficção, dará conta deste retorno do autor. 
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A autoficção, denominada por Doubrovsky, que assim caracterizou o seu 

romance, seria para ele uma “ficção de acontecimentos e de fatos estritamente 

reais; se se quer, autoficção”. Para o autor, a autoficção não é “nem autobiografia 

nem romance, e sim no sentido estrito do termo, funciona entre os dois, em um re-

envio incessante, em um lugar impossível e inacessível fora da operação do texto” 

(Doubrovsky, 1988, p.70). O termo surge no contexto da explosão contemporânea 

do que Philippe Forrest chama de “ego-literatura” nos anos 70, 80 (Forrest, 2001, 

apud Lucas Leclin 2001). Para localizá-la é preciso buscar em um campo mais 

amplo chamamos de “escritas de si”, que compreende não apenas os discursos 

assinalados por Foucault, mas também outras formas como memórias, diários, 

autobiografias e ficções sobre o eu. 

A partir das inserções do “eu” na literatura e de seu conceito de autoficção aqui 

apresentado, trago as obras de Peter Hujar e Arthur Tress para elaborar reflexão 

sobre como se dá a inserção do autor no retrato fotográfico. Os dois artistas, 

ambos americanos, desenvolveram o seu trabalho inseridos no contexto do 

Downton Nova Iorquino das décadas de 1970 e 1980. Nova Iorque depois da 

Segunda Guerra Mundial deixou rapidamente de ser o centro industrial da América 

para ser uma disputada capital cultural. A cidade florescia, grandes jornais e 

emissoras de televisão ali se estabeleceram, e a crescente economia do país 

estava associada com a publicidade realizada na cidade. Nos anos 1960 

investidores estrangeiros a descobriram e construíram os imensos arranha-céus e 

pontes. Nos anos 1970, a cidade naufragava em dívidas e um empréstimo do 

governo federal foi o que a impediu de ir a falência, os bairros se deterioravam e 

as famílias de classe média deixaram o centro para ir viver no subúrbio. As 

fábricas da cidade ficaram vazias, se tornando ótimos estúdios e residências  para 

os artistas desenvolverem seus trabalhos e viverem. No Midtown de Nova Iorque, 

Soho e TriBeCa, os artistas se situaram com baixos alugueis, fazendo do local um 

centro de cultura alternativa. 

Tanto Peter Hujar quanto Arthur Tress apresentam um caráter de micronarrativa 

em suas obras por lidarem com o seu universo particular em suas fotografias. 

Tress por ter vivido fora não esteve tão inserido na cena do downtown de Nova 
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Iorque, mesmo assim seus trabalhos de nu masculino refletem o contexto em que 

a cidade vivia, dentre o vasto universo de trabalhos elaborado por ele, manterei 

meu foco na série Theater of the Mind, que data a partir de 1976, na qual o 

fotógrafo transforma fantasias sexuais em imagem. Hujar, que vagava entre as 

ruas a fotografar durante a noite, registrou o dark side nova iorquino mas são os 

seus trabalhos em ambientes fechados que aqui trabalharei, a influência que ele 

exercia em seus modelos, estando eles em seu próprio ambiente ou no ambiente 

do fotógrafo. Neste artigo abordarei duas maneiras de inserção do autor nos 

retratos, o modo que eles se fazem presentes por influenciares os fotografados e o 

modo pelo qual através de suas criações eles são inteiramente perceptíveis . 

Transitando pelo underground da cidade, Arthur Tress e Peter Hujar tentaram 

levar a vida como fotógrafos profissionais. Hujar inicia sua carreira como 

assistente de fotografia e trabalha como fotógrafo comercial até 1966 quando, 

apadrinhado por Richard Avendon, inicia uma breve carreira como fotógrafo de 

moda, entre seus trabalhos, realiza retratos de personalidades como o cantor Iggy 

Pop para a revista GQ, sendo conhecido por fotografar seus amigos envolvidos 

com a cena cultural da cidade. Tress inicia seus trabalhos ainda na Bard College e 

depois de formado vai morar em Paris para estudar cinema, depois de viajar pela 

Europa, Egito, Japão, Índia e México, retorna à Nova Iorque em 1968  e trabalha 

como fotógrafo documental, sua obra que varia entre as mais diferentes temáticas 

até hoje, a partir de 1972 terá elementos de caráter ficcional com "Dream 

Collector", uma de suas séries mais importantes em que o fotógrafo elabora suas 

imagens a partir do sonho de crianças. 
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Arthur Tress 
Girl with dunce cap 

Da série Dream Collector, 1972 

  

Peter Hujar é reconhecido principalmente de personalidades relacionadas com o 

mundo queer, dentre elas Candy Darling, a famosa travesti da Factory a qual 

Hujar fotografa em um leito de hospital alguns dias antes da morte devido ao HIV, 

tendo sido o próprio fotógrafo vítima da doença anos mais tarde.  Nascido em 

1934 em Trenton, Nova Jérsei, Peter Hujar é fonte de inspiração para artistas 

como Nan Goldin e David Armstrong. Em seus trabalhos observamos uma 

elegante combinação entre o formalismo da fotografia tradicional em preto e 

branco a retratos profundamente humanos de personalidades como Susan 

Sontag, Merce Cunningham, de seus amantes, como David Wojnarowicz, Paul 

Thek e de outros amigos da cena artística nova-iorquina, desde Andy Warhol até 

Robert Mapplethorpe. 

No final de 1970 e início de 1980, Hujar vagueia a noite pelos quarteirões ainda 

mal frequentados do Meat Market de Nova Iorque, mapeando as margens da 

sociedade com fotos de pessoas solitárias que vagueiam na noite. Suas 

fotografias variam entre o estúdio e o submundo e são reconhecidas pela textura e 

mordacidade com que explora a decadência, sexualidade, morte e a vida comum. 

Sua obra assombrada pela morte, vista em Portraits in Life and Death (1976) - seu 

primeiro e único livro que conta com a introdução de Susan Sontag - no qual ele 
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relembra sua descoberta, junto do artista Paul Thek, de corpos ressecados em 

1963 nas catacumbas do monastério dos Capuchinhos de Palermo, Itália, é 

considerado testamento de uma geração dizimada pela AIDS.  Reconhecido por 

sua atitude descompromissada com a vida e o trabalho, Peter Hujar morreu de 

AIDS em 1987 deixando um complexo e profundo corpo de fotografias. 

 

Peter Hujar (1934-1987) 
Iggy Pop, 1969 
GQ Magazine 

 

 

 

Peter Hujar (1934-1987) 
Candy Darling in her Hospital Bed, 1974 

The Peter Hujar Archive
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A ampla obra de Arthur Tress pode levar o observador que se depara pela primeira 

vez com seu trabalho a pensar que nem tudo apresentado é do mesmo autor. 

Depois de explorar um estilo, ele evolui para outro, depois de esgotar um assunto, 

ele encontra outro. Tress está sempre a se reinventar, levando para cada nova série 

de trabalho características que fazem dele reconhecível, pois seus temas e motivos 

conectam todos os diferentes períodos de seu trabalho. 

Tress pode ser considerado um contador de histórias que olha para o mundo real, o 

extraordinário por lidar com nossa visão. Seu trabalho sugere respeito por coisas 

que durante séculos foram veneradas e que naquele momento – e ainda hoje, são 

renegadas, e propõe um caminho de volta a essa reverência, reverência que 

persiste nos “primitivos” lugares em que Tress uma vez viveu. Tais lugares nunca 

perderam seus modos e seu povo nunca fechou os olhos para as maravilhas do 

mundo, é isso que Tress está tentando mostrar para nós.  

Segundo John Wood, crítico da obra de Tress, seu trabalho é relacionado com a 

veneração, e essa veneração se dá de duas maneiras:  

[...] invocação mística ao espírito e invocação física à carne, porque 
ele sabe que apenas unindo o espírito a carne, o divino pode ser 
conhecido.  Carne  sem espírito não é completamente animada, e 
espírito sem carne é desconhecido a partir dos nosso  pequenos 
sentidos [...]  (Wood, 2001, p. 37) 
 
 

Ainda segundo Wood, tendo Tress  vivido e estudado em uma variedade de culturas 

não ocidentais, o fotógrafo compreende o lado escuro da divindade, a qual o 

ocidente está sempre tentando suprimir e negar mas que mesmo assim é 

fundamental para muitos no mundo. Para a maioria dos místicos e Shamans, a 

divindade não pode ser compreendida apenas como doçura, inocência e luz “[...] 

Para o misticismo autêntico – ou para o artistas – a negação da experiência, ou de 

sua dor,  e do sombrio e amargo é rejeitar metade da natureza, a qual é metade de 

Deus. Tress trabalha com a “união do Paraíso com o Inferno”[...] Suas imagens são 

imagens para as quais podemos rezar.” (WOOD, 2001, p. 37) 

Em Theater of the Mind, série de fotografias em que Tress lida com um mundo 

adulto de fantasias, seu trabalho se torna mais impregnado com o imaginário erótico. 
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A sexualidade compõe a mitologia, então seria apenas natural que o imaginário 

mítico de Tress passasse a ser composto também pelo erotismo para que ele 

criasse “fotografias que explicitam paixões sexuais e ironias” (Wood,2001, p.37). O 

fotógrafo encontra no imaginário erótico uma dimensão espiritual, uma “ambiguidade 

entre o erótico e o espiritual” (Tress, 1999, p.11 e 12). 

Ambos provenientes de uma tradição documental, Arthur Tress e Peter Hujar 

influenciam seus objetos a ponto de comporem a imagem indiretamente. Sua 

presença nos retratos não é perceptível visualmente mas pode ser sentida através 

dos modelos representados, como se pudéssemos pressenti-los a instigar e 

proporcionar as sensações que observamos nas imagens. De forma que as imagens 

criadas acabam sendo autorrepresentações, independentemente de não serem 

explícitas. 

 

Peter Hujar (1934-1987) 
Orgasmic Man (I, II & III) 

1969 
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Arthur Tress (1940) 
Superman Fantasy, NYC 

da série Theater of the Mind 
New York,1977 

   

A ideia do eu ser uma ficção é libertadora, e nos casos que apresento, ela é 

embasada na representação do outro. A presença do fotógrafo é tão forte que fica 

difícil definir quem está sendo representado, mas podemos identificar que não é 

apenas representação alheia, é a representação de um todo ao qual o autor está 

inserido. O corpo não é a personalidade dos indivíduos, nessas imagens podemos 

observar a partir da criação do artistas a sua utópica liberdade íntima. São 

declarações do eu e autoficções, conflitos e questões de identidades disfarçados 

pelas imagens do outro que os artistas se utilizam para se autorreferenciarem .  

“[…] um autor que dá seu nome a um personagem ou se narra na 
segunda ou na terceira pessoa, faz um relato fictício com dados 
verdadeiros ou o inverso, inventa para si uma história-outra, escreve 
com outros nomes etc. etc. deslizamentos sem fim, que podem 
assumir o nome de “autoficção”, na medida em que postulam 
explicitamente um relato de si consciente de seu caráter ficcional e 
desligado, portanto, do “pacto” de referencialidade biográfica.”  
(ARFUCH, 2010,p.127) 
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Peter Hujar (1934-1987) 

Daniel Schook Sucking Toe 
1981 

 

 

Arthur Tress (1940) 
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Boot Fantasy 
New York, 1979 

da série Theater of the Mind 
 

O peso da realidade tão inerente a fotografia é mais leve no trabalho de ambos, o 

elemento ficcional é  presente, e pode ser pressentido em suas fotografias. Eles não 

tem a necessidade de expressar a realidade, isso não os preocupa, o que os 

preocupa é a realidade de seus desejos – a vida deles é a matéria contingente, são 

versões elaboradas da realidade. Ambos estão a reinventar o real através de suas 

vivências. A fotografia para eles não é sinônimo de evidência, não é realismo, é tudo 

ilusão, descobrimento e invenção.  As obras, sendo criadas tanto 

autobiograficamente ou autoficcionalmente, são compostas por questões que 

instigam os seus criadores, questões estas que compõem o “eu” individual de cada 

um, nos possibilitando assim pressentir a presença daquele por trás da câmera 

dentro da imagem. 

A vivência, elemento no qual  segundo Hans-Georg Gadamer  deve ser reconhecido 

por sua referência interna à vida, como uma unidade de sentido que se encontra em 

relação imediata com o todo da vida, com sua totalidade. Acredito que é isso que 

podemos sentir nas obras de Tress e Hujar, essa referencia a totalidade de suas 

vidas. Sendo cada uma dessas vivências eternizadas em  imagens de um momento 

de vida infinita. 

Os aspectos formais das imagens de Peter Hujar são convencionais com 

composições simples, sua temática é a temática da fotografia clássica e está situada 

em ambientes neutros, compostas normalmente em fundos brancos de estúdio com 

o mínimo de objetos possíveis. Imagens ambíguas, assim como seus modelos, que 

nos passam a sensação de vulnerabilidade e de solidão compartilhada. Hujar tinha 

em mente a ideia de que a simplicidade de suas imagens nos levariam a pensar na 

essência dos O ato de fotografar era sempre íntimo, suave, eventualmente erótico 

ou abertamente sexual.  

Em  Orgasmic Man, a partir da composição sequencial das imagens Hujar apresenta 

a temporalidade do gozo, a tensão sexual da imagem é presente tanto na cena 

quanto em seu título, como se quase pudéssemos sentir o cheiro do sexo. As 
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tendência de evidenciar a carne, o corpo, presentes no trabalho de Hujar gritam 

como se pudéssemos escutar o modelo, e, mesmo sendo imagens que se 

concentram em seu rosto, temos a sensação de estarmos diante de corpo e alma. 

Conhecido por retratar seus amantes, a presença de Peter na imagem é quase 

implícita. 

A vulnerabilidade do modelo em Daniel Schook Sucking Toe  é construção de Hujar 

e resultado de sua presença, a qual podemos sentir por trás da câmera, ele impõe o 

momento, o modelo está ali com ele, a intimidade, a cumplicidade, o gesto, a carne, 

o “sexo proibido” está tudo presente. Não é para nós observadores que o modelo 

olha, é ao seu cúmplice, Peter Hujar.  

Diferentemente dos ambientes fotografados por Hujar, os ambientes explorados por 

Tress desempenham um papel na composição das imagens e estão longe de serem 

considerados neutros. Ambas imagens aqui apresentadas da série Theater of the 

mind são situadas em ruínas, locais que aparentam estar abandonados, nos 

passando a sensação de que estas ações se passaram em locais reclusos e 

afastados, como se estivessem a acontecer de maneira escondida, velada. Em Boot 

Fantasy, o peso invisível sobre o homem, a bota que descansa vazia e ao mesmo 

tempo pisa sobre o modelo nu, o qual tem a cabeça enfiada em um balde como se 

estivesse enfiada em um buraco para se esconder, não ser identificado em seu 

momento de vulnerabilidade. Diferentemente da imagem de Superman Fantasy, em 

que o modelo encara seu sex toy sem qualquer sinal se franqueza, como se 

estivesse a dominar o grande herói das histórias em quadrinhos sem grandes 

incertezas mesmo estando em um local abandonado. 

As representações de nus realizadas por Tress apresentadas neste artigo ocorrem 

de forma sutil, revelando a presença do autor de maneira distinta das 

representações de Hujar. Nesse caso, o que percebemos é que as imagens ocorrem 

como uma cena sendo dirigida e montada, ele domina a situação a tornando 

possível. Em ambas as imagens ele está a criar momentos, como se estivesse a 

realizar “ao vivo” a representação de suas fantasias para que estas sejam então 

registradas pela câmera.  
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François Soulages, em A Fotograficidade, na tentativa de especificar a fototografia 

irá refletir sobre o ato fotográfico, concluindo que fotografar é fotografar uma relação, 

é isso que observamos nestes trabalho, a relação entre ambos e o efeito que o 

fotógrafo desempenha sobre seus modelos. Uma ação e reação na qual podemos 

observar apenas uma das partes mas sentir a presença daquele que se faz ausente. 
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