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RESUMO 

Este estudo apresenta relações entre as expressões do Surrealismo praticadas nas artes 
visuais com as imagens de moda do fotógrafo britânico Tim Walker, indicando imbricações 
entre os acessos surreais experimentados nas artes com a visualidade contemporânea. 
Para tal, se faz um breve traçado histórico do Surrealismo e sua manifestação no campo 
das artes visuais, assim como sua relação com os campos da fotografia, moda e mais 
especificamente, a fotografia de moda. Verifica-se que o fotógrafo Tim Walker acessa 
expressões do Movimento Surrealista, tanto nos níveis formais e sintáticos exercidos nas 
artes visuais, quanto nos objetivos constitutivos cruciais do Surrealismo a partir de narrativas 
e hipertextos operados em sua obra fotográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Surrealismo; fotografia; Tim Walker; moda.  
 
 
ABSTRACT  

This study presents relations between expressions of Surrealism practiced in the visual arts 
with the British photographer Tim Walker fashion images, indicating overlapping of the 
surreal access experienced in the arts with contemporary visuality. To this end, it is a brief 
historical outline of the Surrealism and its manifestation in the field of visual arts, as well as 
its approach to the subjects of photography, fashion and more specifically, fashion 
photography. Is allowed to verify that the photographer Tim Walker accesses expressions of 
Surrealist Movement in both formal and syntactic levels exerted in visual arts, as in the 
crucial constituent goals of Surrealism from narratives and hypertexts operated in his 
photographic work.  
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Introdução 

É com frequência que se pode relatar nas experiências cotidianas o uso da 

adjetivação “surreal” para caracterizar imagens e representações que contenham um 

caráter que se distancie do que é encontrado em uma realidade racional. Tais 

adjetivações usadas de maneira popular são reconhecidas na cultura em função do 

Movimento Surrealista e de como esse se manifestou visualmente nas artes 

plásticas. Este estudo é desmembramento de uma pesquisa maior e pretende 

discorrer e identificar, a partir dessas expressões visuais do Surrealismo em seus 

níveis sintático e semântico, ao exemplo da obra do fotógrafo de moda Tim Walker, 

como são expressos na visualidade contemporânea os acessos surrealistas que 

outrora foram experimentados academicamente no período histórico do movimento. 

Para tal, se faz um breve traçado histórico do Surrealismo e sua manifestação no 

campo das artes visuais, assim como sua relação com a fotografia, a moda e mais 

especificamente, a fotografia de moda. Adentrando-se na análise da obra fotográfica 

de Tim Walker, infere-se e identificam-se questões afins àquelas tratadas no 

Surrealismo, seja em relação às suas manifestações visuais, seja em relação à suas 

objetivações enquanto movimento.  

O Surrealismo e sua expressão nas Artes Visuais  

Desde seu fundamento, o Surrealismo (realizado por poetas da língua francesa aos 

quais se uniram artistas alemães, americanos, espanhóis, belgas e, eventualmente, 

franceses, em meados dos anos 20, liderados por André Breton) exprime um caráter 

de revolução cultural: sua intenção enquanto movimento, por parte de seus 

idealizadores, não era a criação de uma nova escola artística com práticas restritas 

de fazer arte, mas uma proposição de cunho político de devolver ao homem as suas 

capacidades poéticas e seus poderes psíquicos que outrora foram subtraídos pelas 

estruturas que ditavam os valores vigentes da época. O movimento cristaliza-se, 

então, na ambição de restituir as forças do pensamento despojadas pelas 

conjunturas sociais e instituições (Schuster, 1991, p.33).  

Neste panorama, uma vez que o Surrealismo não seja passível de movimento 

artístico em sua constituição, um comum erro retórico é uma apropriação cultural 
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que reconhece “estéticas surrealistas” devido ao vazamento do movimento para o 

campo das artes visuais; o Surrealismo nunca teve a pretensão de se erigir 

enquanto corrente estética (Ponge, 199, p.17), mas como bem aponta Annateresa 

Fabris, um modo de explorar outras razões, o inconsciente e o sonho (Fabris, 2008, 

p.475). Robert Ponge em seu célebre texto Mais Luz! (1991) debate o cerne da 

questão em que as relações constituintes e os objetivos do Surrealismo integram-se 

ao campo das artes visuais; ora, embora as expressões “pintura surrealista”, “poesia 

surrealista”, e “arte surrealista” tenham se consagrado, o que se tem na verdade, em 

cada um desses casos, é uma expressão artística do Surrealismo, “ou seja, uma 

expressão dos objetivos e preocupações do Surrealismo no terreno das artes 

(pinturas, filmes, etc.)” (Ponge, 1991, p. 17). O embate entre o Surrealismo e as 

artes visuais, no qual, para alguns dos próprios surrealistas, era dubitável a 

capacidade das artes plásticas de veicularem as ideias fundamentais do movimento, 

adquire papel importante a partir do momento que a expressão artística do 

Surrealismo facilitou sua difusão e manteve a constância de suas preocupações, 

como esclarece José Pierre: “a exigência poética em primeiro lugar, e os diversos 

modos de aprofundamento do espírito humano [...]. Ir além das aparências 

imediatas, refazer o mundo e mudar a vida pela imaginação e humor, pela revolta e 

pelo sonho” (Pierre, 1991, p. 108). Tais entendimentos sobre as relações do 

Movimento Surrealista para com suas expressões nas artes visuais é o ponto de 

partida para que se possa, também, compreender como as expressões visuais do 

Surrealismo transbordam na visualidade contemporânea em outros campos como a 

fotografia, e mais especificamente, a fotografia aplicada para o campo da moda.  

A imagem surrealista 

Para que se possam identificar imbricações das expressões do Surrealismo na 

visualidade contemporânea, é fundamental também que se compreenda como essas 

expressões do movimento foram desenvolvidas em seus aspectos formais nas artes 

plásticas ao longo do século XX. A criação surrealista para com a arte, como elucida 

Icleia Cattani, parte do princípio da subversão dos códigos narrativos e figurativos, 

em que subverter tais códigos, indica que eles continuem presentes (Cattani, 1991, 

p.114). É a apropriação da visualidade encontrada na realidade, essa trabalhada 
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sobre o viés dos preceitos surrealistas de libertação do espírito - os quais guiam a 

criação de mascaramentos que desestruturam o olhar e o espaço, quebram a 

homogeneidade de significações e introduzem relações inabituais que produzirão 

novas experiências - que gera características eminentes da imagem surrealista. 

Annateresa Fabris aponta em O Surrealismo Pictórico: A Alquimia da Imagem (2008) 

aspectos determinantes da visualidade surrealista, a partir de imagens de nomes 

ilustres de artistas relacionados ao Surrealismo, em que é possível, por meio da 

análise da obra desses, perceber a gama de procedimentos artísticos adotados, a 

ambivalência, e por vezes a ambiguidade presente em tais pinturas, esculturas e 

outras manifestações. Em função disso, é no eixo Dali-Magritte que esse estudo 

concentrará sua análise.   

Salvador Dalí, artista catalão conhecido por obras ao exemplo de Persistência da 

Memória (1931) (Imagem 1), representa o caminho da plástica surrealista que 

concentra seus esforços nas imagens de fixação dos sonhos, ou fixação em trompe-

l’oiel1. Da maneira como concebe suas pinturas em uma espécie de fotografia à mão, 

Dalí produz imagens caracterizadas por um realismo extremo que por efeitos de 

estranhamento e por uma teatralidade que acresce a dimensão do choque 

intencionalmente procurado (Fabris, 2008, p.498). O artista espanhol utiliza-se de um 

código tradicional de representação para depois subvertê-lo em figuratividades 

tomadas de luzes incomuns, formas antropozoomorficas, unções entre organismos 

orgânicos e inorgânicos e a teatralização de imagens oníricas, aproximando conceitos 

habitualmente distantes. Já o artista belga René Magritte contesta a concepção 

ilusionista da pintura ao questionar a representação com os próprios instrumentos de 

representação, como no famoso quadro La trahison des images (1928-1929) (Imagem 

2) em que utiliza a representação realista de um cachimbo acompanhada da legenda 

“Isto não é um cachimbo”. Magritte também frequentemente trabalha com a alteração 

de escalas dos objetos os quais representa, criando espontaneamente um efeito de 

estranheza (Cattani, 1991, p.123).  
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Salvador Dali 
A persistência da memória, 1931 

Óleo sobre tela, 24,1 x 33 cm 
Fonte: http://www.moma.org 

 

 

René Magritte 
La trahison des images, 1929 

Óleo sobe tela, 60,33 x 81,12 cm 
Fonte: http://collections.lacma.org/node/239578 

 

O Surrealismo e suas relações com a fotografia e a moda 

Fabris (2008) comenta o impulso gerado nos artistas surrealistas em função da 

maneira como era tratada a imagem fotográfica no início do século XX. A primeira 

relação entre fotografia e Surrealismo se dá com a ideia de mecanização extrema do 

modo plástico de representar da imagem fotográfica, em que caberia, então, ao 

artista o papel de representação capaz de explorar expressões mentais 

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79018
http://collections.lacma.org/node/239578
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desassociadas de uma figuratividade racional as quais pudessem trazer à tona a 

psique humana. Por outro lado, a mecanização da imagem fotográfica também 

agradava os preceitos surrealistas ao negar a concepção tradicional de arte, uma 

vez que não se baseava em dons manuais e técnicos, mas sim em um modo de 

produzir automatizado (Fabris, 2008, p.517). Em uma visão mais contemporânea 

das correlações do Surrealismo com a imagem fotográfica, a crítica de arte Sheila 

Leirner elucida que tanto a fotografia quanto o Surrealismo não se deixam definir 

facilmente; nas suas propriedades de transformar a realidade em visão, ambos 

desordenam a técnica e descobrem o mistério no banal, lançando mão de 

composições inteiramente manipuladas como nas colagens (Leirner, 2008, p.614). 

Fernando Braune contribui para essa discussão em sua obra O surrealismo e a 

Estética Fotográfica (2000) em que atribui a surrealidade em fotografia não sendo 

algo exclusivo do Surrealismo enquanto movimento em si, mas uma característica 

inerente da própria linguagem fotográfica, essa que retém atemporalmente todo seu 

afastamento da realidade racional, independente de qualquer intenção ou 

engajamento (Braune, 2000, p.81). Além disso, a fotografia, por não ter obtido 

compromissos com a grande arte do passado, explora e debruça-se sobre o 

antioficial, redimindo e tirando do limbo o kitsch, o promiscuo, pratica a antiarte e, 

assim, se aproxima do mundo surrealista. Braune (2000) também aponta a 

linguagem fotográfica como capaz de construir uma realidade subvertida e carregar 

a surrealidade inerente: a própria câmera fotográfica proporciona uma visão que não 

corresponde à visão normal do homem, visto que se utiliza de um ponto de vista 

único e monocular, em função de uma objetiva que seleciona um recorte a partir de 

um padrão original, forjado pelo dispositivo. Soma-se a isso o uso de procedimentos 

técnicos dessa linguagem, como o uso de objetivas grande-angulares, o uso do 

enquadramento em close, obtenção de fotografias aéreas e antiaéreas, somente 

para citar alguns. Numa abordagem retórica sobre essa relação do universo 

surrealista com a linguagem fotográfica, o autor ainda contribui em qualificar a 

virtualidade temporal fotográfica como um indício da surrealidade em que o 

espectador, nos desdobramentos dados à imagem, instaura um deslocamento do 

mero estado representacional para o real. Tal mobilização interna afasta o 

espectador do estado letárgico em que se encontra, aproximando-o das questões 
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fundamentais do Surrealismo, e distanciando-o das convenções tipicamente 

culturais do mundo externo (Braune, 2000, p.81). 

No mesmo raciocínio apontado por Braune em relação ao contato com a imagem 

fotográfica, é que se situam os estudos de Ana Cláudia Oliveira (2008) sobre as 

relações do Surrealismo para com a moda. Em seu escrito Surrealismo e a 

Transversalidade do Sentido nos Modos de Vida e de Modas (2008), a autora cunha 

uma reflexão sobre as figuratividades surrealistas agindo nos modos de ser do 

espectador que se envolve com a obra surrealista. O espectador, entendido como 

aquele que aprecia a obra surrealista, experimenta as combinações das dimensões 

modalizantes do sujeito na narratividade, isto é, uma espécie de vida que o 

espectador vive nesse seu interagir com a cena. Para Oliveira (2008) esse contato 

pode ser visual no que tange as artes visuais como a pintura, mas também pode ser 

gestual-cinética-corporal no caso da moda. Esses efeitos do espectador diante do 

contato com as figuratividades surrealistas são assim descritos: 

Enquanto simulacros reflexivos que são, essas figuratividades 
ilustram a ação volitiva do sujeito, o seu “querer-ser” no mundo de 
um modo transformado. Nessa perspectiva, as aspectualizações de 
modos de presença do ser se convertem no percurso temático maior 
do Surrealismo, que propomos descrever e analisar a sua 
organização à maneira de um comprometimento dos seus inventores 
com uma estratégia de mudança dos modos de vida das pessoas, do 
seu tempo e de seu espaço. (OLIVEIRA, 2008, p. 657) 

Também de grande notoriedade na unção entre os sistemas de moda e o 

Surrealismo, foram as criações de Elsa Schiaparelli, que, ao colocar em destaque os 

elementos de conflito, luta para dar mais individualidade e liberdade à mulher, 

tornando-a, enquanto sujeito, pertencente ao primeiro plano na construção 

vestimentar (Oliveira, 2008, p. 670). “Elsa Schiaparelli criou na alta-costura um 

vestuário de ‘confronto’, característica comum entre os grupos de vanguarda, uma 

proposta diferente para olhar o mundo de uma maneira inusitada, incentivando 

outros a experimentar rupturas” (Garcia, 2010, p. 6). Em função dessas rupturas em 

relação às coerções do sistema de moda experimentadas pela criadora nos anos 30, 

é visível em alguns estilistas da contemporaneidade a herança das experimentações 

poéticas que aproximam suas criações de Schiaparelli e assim do universo 
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surrealista: eis o caso de Alexander Mc Queen, alterando os valores na construção 

das roupas, com deslocamentos de formas e acabamentos que evocam universos 

originais ou ainda Galliano com suas criações de escalas alteradas e elementos 

fantásticos e teatrais.  

Acessos surreais da fotografia de moda 

Para Claudio Marra, a moda propõe um signo ao seu espectador, um imaginário que 

está passível de crença e de identificação, “é, portanto, evidente que o mecanismo 

de verdade introduzido pela fotografia desenvolve um papel de primeiríssimo plano 

na definição teórica do fenômeno” (Marra, 2008, p. 39). A fotografia de moda parece 

estar direcionada para um mundo lúdico de experimentações e, mais do que isso, de 

sensações, as quais a linguagem fotográfica tem a capacidade de representar. 

Sobre tais representações de moda, Ana Mery Sehbe De Carli (2002) conceitua os 

efeitos de “sensacional” nos quais os sistemas de moda situam-se para vender seus 

projetos e representar suas intenções. A autora afirma que o sensacional, além do 

seu conceito de ser e conter a hibridização entre o sensível e o inteligível, absorveu 

significados diversos que beiram características superlativas como: escandaloso, 

chocante, espetacular, entre outros. “Som, luz, imagens, ambiente desviam a 

realidade, trabalhando o ambiente e o corpo a serviço da moda, com todos os 

artifícios técnicos e tecnológicos possíveis” (De Carli, 2002, p. 117). O professor 

italiano de moda Claudio Marra aponta esses corpos da moda como artificializados, 

sublimados no artifício, passagem para um modo de ser, tanto que a fotografia 

relativizou a apresentação efetiva da mercadoria em favor de uma mensagem global 

que representasse o desejo de identificação com um estilo (Marra, 2008, p.65). A 

fotografia de moda então, ainda segundo o raciocínio de Marra, com seu valor 

agregado a partir de seus artifícios, traz para o sistema de moda não só mais a mera 

apresentação da roupa, mas a construção de um halo fantástico, de uma aura capaz 

de configurá-la como uma “intensificação do real” (Marra, 2008, p.80).  

As tecnologias digitais da linguagem fotográfica e suas inúmeras possibilidades de 

processamento e pós-produção digital, do mesmo modo, também auxiliam em uma 

obtenção de ultrapassagem da realidade racional, muito utilizada nas representações 

fotográficas de moda. Arlindo Machado (2005) identifica tantas possibilidades de 
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intervenção e subversão de sua linguagem técnica, que essa fotografia gera 

paisagens híbridas e exóticas, a meio caminho entre o Surrealismo e abstração. 

Machado vai além e argumenta que estas características estão possibilitando a 

fotografia a reviver “o espírito demolidor e desconstrutivo das vanguardas históricas do 

começo do século XX e aprofundar o trabalho de rompimento com os cânones 

pictóricos herdados do Renascimento.” (Machado, 2005, p.316).  

Neste contexto, é visível que a fotografia de moda seja um terreno fértil para que os 

acessos surrealistas experimentados nas artes visuais ganhem espaço e se 

relacionem com essas representações de moda. Na própria história da fotografia de 

moda, amplamente estudada na obra Nas Sombras de um Sonho: Histórias e 

Linguagens da Fotografia de Moda (2008), de Claudio Marra, é possível encontrar 

fotógrafos expoentes que ao longo do século XX (inclusive contemporâneos do 

Movimento Surrealista), e também na contemporaneidade, se aproximaram da 

poética surrealista. É o caso do barão Adolf De Meyer, ainda nos primeiros anos do 

século XX trabalha com abstrações e criação de atmosferas para representar a 

moda. De Meyer acabou por marcar com impacto a fotografia de moda, por 

inaugurar a ambivalência de apresentação do produto e criação de uma dimensão 

conceitual que representava um “imaginário” lúdico, sendo atribuídas ao barão as 

primeiras aproximações entre a moda e a arte, e entre a arte e a indústria cultural da 

época. Marra (2008, p.97) o descreve como “atento às solicitações estéticas 

surgidas da metafísica e do Surrealismo”. Man Ray, conhecido por sua pesquisa 

artística ligada à escola do Surrealismo, também contribuiu para o campo da 

fotografia de moda com trabalhos ilustres para revistas como Harper’s Bazaar, nos 

anos 30, inspirados na sua pesquisa de arte. “A poética fotográfica de Man Ray é, 

na verdade, ambígua, marcada por uma contínua tendência para a experimentação 

linguística, mas não imune a acessos pictóricos mais ou menos explícitos” (Marra, 

2008, p. 121). Já na contemporaneidade, um dos grandes expoentes é David 

LaChapelle, que, ainda segundo Marra,  pode ser visto como herdeiro da linha que 

sustentou a arte no século XX, “partindo do surrealismo (em particular aquele 

formado pelo eixo Dali-Magritte), mistura narração fantástica e cintilante 

decorativismo, citacionismo culto e referências kitsch.” (Marra, 2008, p.195).  
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O fotógrafo Tim Walker 

Entendida a recorrência de como a fotografia de moda imbrica-se com acessos 

surrealistas ao longo de sua história, vislumbra-se nesse estudo a obra do fotógrafo 

contemporâneo de moda Tim Walker. Seleciona-se Walker pela hipótese gerada que 

seus trabalhos contenham o caráter surreal expresso na visualidade de suas 

fotografias, e também, principalmente, pela sua importante trajetória e significância 

no universo da moda, trabalhando para grandes veículos como as edições britânica 

e italiana da revista Vogue. Na publicação do fotógrafo, denominada Storyteller2 

(2012), Robin Muir, historiador da fotografia e antigo editor da Vogue britânica, 

aponta que Walker é reconhecido na fotografia de moda por seus cenários 

extravagantes e motivos românticos; o aspecto de conto de fadas é facilmente 

visível no trabalho do fotógrafo, onde as imagens resultantes são visões impossíveis 

de se construir na vida cotidiana (Muir, 2012, p.18). Muir discute em seu texto 

Paradise Regained (2008) os traços de Surrealismo que as fotografias de Tim 

Walker evocam, principalmente, relativos ao eixo Magritte-Dalí. O próprio fotógrafo 

também aponta a sua aderência a uma caracterização fantástica da fotografia de 

moda: “When you’re a fashion photographer everything is contrived from the start. 

Nothing is real.So what you’re trying to do in this fake world is to make a real moment 

happen by installing genuineness into the artifice” 3 (Walker, 2012, p. 26).  

Expressões do Surrealismo na fotografia de moda de Tim Walker 

Vista a correlação entre a fotografia de moda e as práticas nas artes visuais 

orientados pelo Surrealismo, sendo Tim Walker, hipoteticamente, um dos fotógrafos 

expoentes que se utiliza de tais acessos, apresenta-se os resultados obtidos na 

pesquisa da qual este estudo é adaptado. O corpus empírico trabalhado é composto 

de 12 imagens de moda de Tim Walker, retiradas de suas compilações publicadas 

PICTURES (2008) e Storyteller (2012). A decisão de utilizar publicações do próprio 

fotógrafo parte do princípio que não se deseja analisar o contexto de publicação das 

fotografias de Walker, tampouco ingerências analíticas que podem exercer os 

veículos nas quais foram publicadas, ou até mesmo a análise desses próprios 

veículos, como as revistas de moda. A priori da análise está calcada no estilo de 

criação do fotógrafo. O método de análise escolhido foi o proposto por Javier Marzal 
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Felici (2014), denominado Propuesta de Modelo de Análisis de la Imagen 

Fotográfica, estabelecido na Universidade Jaime I, em Castellón, na Espanha. Tal 

método é composto de quatro níveis de análise imagética: contextual, morfológico, 

compositivo e enunciativo. A unidade dos quatro níveis desta metodologia permite 

uma averiguação ampla, possibilitando o máximo de extração de informações 

pertinentes para a imagem analisada.  

A partir das análises feitas pelo método apresentado, pode-se inferir, em um 

primeiro momento – antes mesmo da relação com as expressões visuais surrealistas 

que as fotografias de Tim Walker vêm a suscitar – que o universo criado pelo 

fotógrafo indica aproximações com as ambições e intenções do Movimento 

Surrealista ainda a nível retórico. O surrealismo, enquanto movimento que deseja 

libertar o homem das forças que o oprimem, encontra-se atualizado nas fotografias 

de Walker: essas buscam a realização de outro mundo, incoerente com as lógicas 

do real, dotado de imagens absurdas, folclóricas, rituais, magias e utopias. A 

perturbação das sensibilidades estéticas por parte de suas fotografias não se 

apresenta somente pelos aspectos sintáticos que subvertem uma realidade visível, 

mas porque, claramente, há uma profusão de hipertextos como aqueles sobre as 

relações de poder, sobre as coerções do sistema de moda ou ainda sobre uma nova 

figuratividade do corpo humano.  

Ao mesmo tempo, em uma perspectiva ambígua do Movimento Surrealista, 

entendido como uma resposta às forças opressoras, poderia se opor ao sistema da 

moda que impõe diversas questões aos modos de vida, o que tornaria a associação 

entre os dois campos inviável, não fosse a própria recorrência de uma moda 

surrealista em Elsa Schiaparelli e a possibilidade de atualização e renovação dos 

preceitos que regem o Surrealismo sob outras égides no contemporâneo. A 

subversão de códigos também é presente no trabalho de Tim Walker: é o que se 

verifica quando elementos figurativos que, tipicamente, permeiam a realidade, como 

ao exemplo das bonecas nas imagens Kirsi Pyrhonen as mechanical doll (Imagem 3) 

e Giant doll kicks Lindsey Wixson (Imagem 4) , são representados de outras 

maneiras que vêm a modificar o entendimento que o espectador tem desses objetos 

diante das fotografias de Tim Walker. Uma vez que esses elementos visuais 
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aparecem em situações inabituais da realidade, em proporções que não condizem 

com suas reais dimensões e, por vezes, ganhando vidas e identidades que, de fato, 

não possuem, funcionam como grandes colagens surrealistas, que aproximam 

realidades distantes e convidam o espectador a refletir novas vivências a partir do 

mix de imagens que se forma. Mais nítida ainda é a subversão de escalas nas 

imagens de moda de Walker; a modificação da escala dos objetos e dos elementos 

visuais cria certa desambientação perturbadora, tão prezada pelos preceitos 

surrealistas; os elementos desproporcionalizados funcionam como objetos 

surrealistas nas representações, pois novamente são retirados do seu quadro 

habitual e deformados, como no caso de Kristen McMenamy with killer wasps 

(Imagem 5). Nota-se, também, operações à luz de Magritte no que tange à critica 

tradição representativa, em que usam-se imagens de moda para hipertextos que 

servem de crítica ao próprio sistema de moda: em Giant doll kicks Lindsey Wixson 

(Imagem 4)  a boneca gigante parece ser aquele elemento que conduz a narrativa 

para um afrontamento dos cânones de moda; desarticulada e obliterada, quer 

esmagar a figura frágil e performática da modelo. 

 

Tim Walker 
Kirsi Pyrhonen as mechanical doll, 2011 

Fonte: Storyteller, 2012, p.168 
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Tim Walker 
Giant doll kicks Lindsey Wixson, 2011 

Fonte: Storyteller, 2012, p.197 
 

 

Tim Walker 
Kristen McMenamy with killer wasps, 2011 

Fonte: Storyteller, 2012, p.205 
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Conclusão 

Verifica-se que o fotógrafo britânico de moda Tim Walker lança mão de expressões 

visuais que remetem àquelas utilizadas pelos surrealistas e atualiza tais acessos 

para a visualidade contemporânea. As imagens de Walker, mais do que representar 

uma criação de moda, estão a serviço de aludir um clima e uma atmosfera cheios de 

narratividade e construção de conceitos, com acessos pictóricos que o aproximam 

de uma pesquisa de arte, como as que foram experimentadas no viés do 

Surrealismo. O caminho que se toma para construir a narratividade e plástica dessas 

imagens é aquele tomado pelo Surrealismo enquanto subversão do mundo real, de 

libertação do espírito: cenários absurdos, incoerências com as lógicas do real, 

criação de outras realidades, alusão ao folclore, feitiçaria, magia; imagens da ordem 

do fantástico, cheias de ambiguidades; o aspecto imprevisto que vem a suscitar 

seres, objetos e animais; indumentárias e animais escalarmente subvertidas. É a 

partir dessas recorrências que Tim Walker atinge o Surrealismo para compor suas 

fotografias, compreendendo-se as hipóteses dadas pelo próprio fotógrafo e pelos 

seus motivos fotográficos, de sua contaminação surrealista. Os grandes hipertextos 

que são gerados, a partir desses acessos surreais de Walker, são aqueles que dão 

testemunho às peças de moda, tornando as pesquisas de arte e pesquisas de moda 

um campo fértil para a fotografia exprimir toda a surrealidade que contém dentro de 

si e figurar novas e ricas experiências para a visualidade contemporânea. 

 

 

Notas 

 
1 Termo francês, “enganar os olhos”, decorrente de imagem representada em superfície bidimensional, dando a 
ilusória impressão de tridimensionalidade.  

2 Storyteller (2012) também serviu de fonte para a retirada das amostras deste trabalho; obra lançada pela 
editora Thames and Hudson.   

3 Tradução Livre: “Quando você é um fotografo de moda tudo é inventado desde o inicio. Nada é real. Então o 
que você está tentando fazer nesse mundo artificial é um momento real acontecer instalando genuinidade ao 
artifício”.   
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