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RESUMO 

O presente artigo tem como tema a questão da duração no âmbito do retrato fotográfico e a 
diluição de limites entre a imagem fixa e a imagem em movimento. A partir da análise de três 
séries de obras audiovisuais, Screen Tests (Andy Warhol, 1964 – 1966), Video Portraits (Robert 
Wilson, 2004 -) e Longa duração (Cia de Foto, 2009), desenvolve-se uma reflexão sobre o 

papel do tempo na fotografia e no vídeo e os possíveis cruzamentos entre essas duas 
linguagens. Com base em textos clássicos da história da fotografia, como Pequena história da 
fotografia, de Walter Benjamin, e A Câmara Clara, de Roland Barthes, e escritos de autores 

recentes que consideram as transformações introduzidas pela fotografia digital, como Joan 
Fontcuberta e Claudio Marra, procura-se considerar como essas obras contribuem para desafiar 
a percepção contemporânea das imagens e reestabelecer o tempo da percepção.  
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ABSTRACT 
The object of this article is the idea of duration in the photographic portrait and the dissolution of 
limits between the still image and the moving image. Based on three audiovisual series, Screen 
Tests (Andy Warhol, 1964 – 1966), Video Portraits (Robert Wilson, 2004 -) and Longa duração 
(Cia de Foto, 2009), it reflects on importance of time to photography and video and the possible 
intersections between these two languages. Considering classical texts of photography’s history 
as well as writings of recent authors who study the transformations introduced by digital 
photography, such as Joan Fontcuberta and Claudio Marra, it analyzes the way these works 
contribute to challenge the contemporary perception of images and reestablish the time of 
perception.  
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A invenção do cinema no final do século XIX articulou-se com uma série de mudanças 

não apenas na visualidade, mas na experiência da vida moderna. Acima de tudo, a 

exploração da imagem em movimento para fins artísticos, científicos e comerciais 

levou-nos a registrar e a perceber o tempo de maneira diferente. A partir da nova 

invenção, o tempo, que até então aparecia apenas como um tema ou assunto em obras 

de artes visuais, tornou-se um de seus elementos estruturantes. (MARTIN, 2006) Cem 

anos depois das primeiras projeções públicas dos irmãos Lumière, trabalhos como 24 

Hour Psycho (1993), de Douglas Gordon, e Clock (2010), de Christian Marclay, indicam 

que a duração e a experiência do tempo continuam sendo questões centrais para a 

produção de artistas em cinema e vídeo.  Questionando as formas reguladas de visão e 

o cinema como espetáculo, a tradição experimental em filmes, ainda hoje, coloca o 

tempo como cerne de seu projeto.  

Durante o século XIX, a fotografia acompanhou a emergência e a afirmação da classe 

média, oferecendo-lhe o que por muito tempo fora um privilégio restrito à nobreza: o 

direito de se retratar.1 Ser fotografado era um ato simbólico que tornava visível a 

ascensão social de um indivíduo, tanto para si próprio, quanto para a sociedade, 

cristalizando as mitologias pessoais que emergiam com a escalada da industrialização.  

Walter Benjamin, em Pequena história da fotografia, reconhece nas imagens 

produzidas nas primeiras décadas após a invenção da fotografia o período áureo da 

técnica, sucedido por sua transformação em um produto serial marcado pela pressa e 

pela padronização comercial. Para Benjamin, esses retratos pré-industriais eram 

envoltos por um silêncio no qual o olhar podia repousar. Essa atmosfera reflexiva era 

proporcionada tanto pelos longos tempos necessários para a inscrição da imagem em 

seu suporte quanto pela falta de familiaridade dos modelos com sua própria imagem. 

Essas fotografias, para o autor, possuíam um valor especial que as distinguia dos 

retratos em pintura ou desenho:  
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Depois de mergulharmos suficientemente fundo em imagens assim, 
percebemos que também aqui os extremos se tocam: a técnica mais 
exata pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro nunca 
terá para nós. Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo o que 
existe de planejado em seu comportamento, o observador sente a 
necessidade irresistível de procurar nessa imagem [a fotografia] a 
pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade 
chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o futuro 
se aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com tanta 
eloquência que podemos descobri-lo, olhando para trás. (BENJAMIN, 
1995, p. 94)  

A desaceleração e a ampliação da imagem fotográfica seriam, portanto, capazes de 

revelar nosso inconsciente ótico, isto é, aquilo que cotidianamente não somos capazes 

de ver.   

 

Robert Adamson e David Octavius Hill, Newhaven Fishwives, c. 1845 
Fotografia em papel salgado a partir de negativo de papel, 29,5 x 21,7 cm 

 

Se os retratos de fotógrafos como David Octavius Hill e Félix Nadar caracterizam-se 

pela timidez inicial dos modelos e sua reserva em relação ao aparato fotográfico, a 
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relação que temos com nossa própria imagem nos anos 1960 e nos anos 2000 é 

marcada, respectivamente, pela transformação da televisão no grande meio de 

comunicação e entretenimento e pelas possibilidades da imagem digital.  

O sucesso da fotografia polaroid durante a década de 70 pode ser visto como o 

primeiro anúncio dos novos desejos e necessidades da sociedade do final do século XX 

em relação à imagem. Com esse novo formato de fotografia, que não dependia que o 

filme passasse por um profissional para ser revelado, lúdico e privado passaram a se 

combinar, introduzindo “uma dimensão de brincadeira e colorido ao ato fotográfico”. 

(FONTCUBERTA, 2012, p. 28). Poucas décadas depois, no início do novo milênio, a 

popularização da fotografia digital levou a produção e a circulação de imagens a um 

patamar até então inimaginável, acentuando o aspecto divertido e cotidiano introduzido 

pela polaroid.  Em sua versão digital, a fotografia afasta-se cada vez mais do registro 

solene de acontecimentos que queremos recordar para se transformar em uma forma 

descompromissada de experimentar e compartilhar o presente:  

Hoje tirar uma foto já não implica tanto um registro de um acontecimento 
quanto uma parte substancial do acontecimento em si. Acontecimento e 
registro fotográfico se fundem. [...] Definitivamente, as fotos já não 
servem tanto para armazenar lembranças, nem são feitas para ser 
guardadas. Servem como exclamações de vitalidade, como extensões 
de certas vivências, que se transmitem, compartilham e desaparece, 
mental e/ou fisicamente. (FONTCUBERTA, 2012, p. 30-32)  

A imagem fotográfica constitui-se atualmente como uma virtualidade imediatamente 

compartilhável, leve e portátil, capaz de conectar pessoas e lugares diferentes em 

questão de segundos. Como resultado, a voracidade do digital tornou as imagens mais 

banais e onipresentes, inserindo-as em um campo destituído da excepcionalidade. Se 

até algumas décadas atrás carregar uma câmera fotográfica era um gesto intencional 

que envolvia o desejo de registrar situações consideradas, previamente, dignas de 

serem fotografadas (um casamento, um aniversário, uma viagem de férias), hoje a 

máquina fotográfica do telefone celular está sempre ao nosso alcance, como um tipo 

indispensável de prótese tecnológica do nosso corpo. (MARRA, 2006) Aparelhos cada 

vez menores são capazes de gerar em poucos segundos centenas de imagens que 
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podem ser rapidamente substituídas por outras, sem custo nenhum, caso não 

satisfaçam as expectativas de quem fotografou.   

Como reinscrever esse tempo da experiência em meio a tantas imagens, reconstituir 

esse silêncio necessário para acolher nosso olhar? Os trabalhos de Andy Warhol, 

Robert Wilson e Cia de Foto, criados em momentos e contextos culturais bastante 

distintos, parecem apontar para uma mesma direção. Ambos misturam a imobilidade da 

pose do retrato com a duração da imagem em movimento, criando uma experiência 

desacelerada do tempo da imagem que desconstrói as expectativas em relação a 

peças audiovisuais.   

Usualmente, fotografia e cinema engendram formas diferentes de fruição. Enquanto o 

observador de uma fotografia tem mais controle sobre seu contato com a imagem, 

podendo deter-se o tempo que desejar nos detalhes que mais lhe chamarem a atenção, 

assistir a um filme, na maioria das vezes, é uma experiência pré-determinada pelo ritmo 

contínuo e irreversível da sequência de imagens que o compõe. Essa distinção é 

reforçada por Roland Barthes, para quem a sucessão de imagens do cinema joga seu 

espectador sempre para o presente uma vez que, em um filme, “[...] a foto, tirada em 

fluxo, é empurrada, puxada incessantemente para outras vistas”. (BARTHES, 1984, p. 

46) A velocidade do cinema impediria, portanto, a atenção concentrada às imagens que 

lhe constituem. A lentidão e a espera que marcam os trabalhos que analisarei a seguir, 

no entanto, permitem que eles sejam observados de maneira mais próxima do olhar 

imersivo que por vezes a imagem fotográfica pode despertar.  

Entre 1964 e 1966 Andy Warhol produziu 472 curtas-metragens retratando visitantes 

anônimos e famosos que frequentavam a Factory, seu estúdio em Nova York. 

Passaram diante de sua Bolex 16mm personalidades como Bob Dylan, Allen Ginsberg, 

Edie Sedgwick e Salvador Dali. Posteriormente batizados de Screen Tests, parodiando 

as audições feitas pela indústria cinematográfica para a seleção de elenco, os 

pequenos filmes sem roteiro ou som constituíam espécies de retratos animados do 

mundo que cercava o artista. Após instruir o modelo a não fazer nada, Warhol fixava a 
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câmera em um tripé, apertava o botão e por vezes se ausentava da sala até que os 

cerca de três minutos de filmagem permitidos pelo rolo acabassem: “eu gostava desses 

pedaços de tempo, cada momento real... Só queria encontrar pessoas incríveis e deixar 

que elas fossem elas mesmas... e eu as filmava por determinado tempo e aquilo era o 

filme”.2  

 
Andy Warhol 

Screen Test: Ann Buchanan, 1964  
Filme 16mm, preto e branco, mudo, 4 minutos, 16 frames por segundo 

 

O resultado eram closes prolongados, minimamente editados, nos quais os modelos 

praticamente não se mexem. Os filmes eram posteriormente exibidos em sequência, 

em uma velocidade 1/3 mais lenta, uma vez que as tomadas eram captadas na 

velocidade do cinema sonoro (24 frames por segundo), porém projetadas ao ritmo dos 

filmes mudos (16 frames por segundo). Essa pequena distensão temporal confere 

estranheza ao resultado, que não se encaixa, em termos de percepção, nem como uma 

cena em slow motion, nem como em tempo real. Para Amy Taubin, essa assincronia 

entre o tempo do filme e o tempo biológico da pessoa que o assiste “acentua a 

alienação do espectador em relação à imagem” (apud CRIMP, 2012, p. 143). Essa 
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combinação entre aparente imobilidade e tempo distendido talvez seja a característica 

mais marcante da obra cinematográfica de Warhol, aparecendo também em outros 

trabalhos como Sleep (1963), um plano-sequência no qual seu jovem amante John 

Giorno aparece dormindo por mais de cinco horas, e Empire (1964), que consiste em 

uma única tomada do prédio Empire State com oito horas e cinco minutos de duração.  

No início dos anos 2000, o fascínio pelas imagens de celebridades explorado por 

Warhol foi retomado por outro norte-americano, o artista, dramaturgo e coreógrafo 

Robert Wilson. Em 2004, a partir de uma encomenda do canal de vídeo VOOM HD, 

Wilson deu início a uma série de retratos em vídeo de alta definição na qual são 

enfocadas personalidades da televisão, do cinema, da música e da realeza, além de 

pessoas comuns e até mesmo animais. Assim como Warhol, Wilson privilegia as 

tomadas frontais e a câmera parada, porém realiza um refinado trabalho de encenação, 

característico de sua atuação com diferentes tipos de artes e de mídias. O artista se 

vale de elementos como iluminação, maquiagem, som, cenografia, figurino e direção de 

atores para retratar de forma fortemente autoral celebridades como a Princesa Caroline 

de Mônaco, Brad Pitt, Johnny Depp, Mikhail Baryshnikov, Jeanne Moreau, Dita von 

Teese e, mais recentemente, Lady Gaga. O resultado são imagens de grande formato 

nas quais corpos e rostos familiares são apresentados em cenas estranhas e 

repetitivas.  

O movimento lento das cenas, visível apenas em pequenos gestos dos modelos, e a 

projeção em loop convidam o espectador a analisar com mais cuidado esses retratos ao 

mesmo tempo realistas e artificias. A dramaticidade das cenas e o simbolismo dos 

elementos escolhidos, marcados por referências à história da arte, à literatura e ao 

cinema, evidenciam que não estamos diante da imagem fiel e objetiva de uma pessoa, 

mas diante de todo o aparato que cerca uma celebridade e as relações que 

estabelecemos com elas.  
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Robert Wilson 
Lady Gaga (Mademoiselle Caroline Riviere), 2013 

Vídeo em alta definição 

 

Diferente dos filmes de Warhol e de Wilson, rodados a partir de convites aos retratados, 

a série Longa exposição, da Cia de Foto, foi realizada sem que os modelos soubessem 

que estavam sendo filmados. O coletivo de artistas3 que atuava também no campo do 

fotojornalismo e da publicidade aproveitava pautas comerciais que envolviam pessoas 

conhecidas, como o cineasta Hector Babenco e as cantoras Pitty e Elza Soares, para 

subverter a lógica e as regras do retrato tradicional. Depois de cumprir as obrigações de 

trabalho, o grupo solicitava para seus modelos uma última foto que se tratava, na 

verdade, de um vídeo feito com uma câmera digital. A Cia de Foto relata a gravação do 
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retrato de Hector Babenco, que “atravessa heroicamente os primeiros noventa 

segundos de sua ‘exposição’ sem sequer piscar os olhos”:(LISSOVSKY, s.d.) 

Nosso amigo Dafne Sampaio convidou a Cia de Foto para fazer um 

retrato do cineasta Hector Babenco para ilustrar uma matéria na revista 

Monet. Fomos até o escritório do Hector, na Vila Nova Conceição, em 

São Paulo, e fizemos as fotos. Aproveitamos e fizemos, também, mais 

um retrato para a nossa série Longa Exposição. Babenco posou para 

um retrato e esperou o click. Ele não sabia, e ainda não sabe, que o 

retrato era gravado. (CIA DE FOTO, 2009)   

Os modelos de Longa exposição, dessa forma, são captados à espera de um clique 

que nunca acontece. A duração dos vídeos é determinada pela resistência ao jogo que 

se estabelece entre fotógrafo e fotografado, que se estende até que uma das partes se 

canse do embate.  Se inicialmente o que chama a atenção nos trabalhos da série são 

as fórmulas e trejeitos que as personalidades habituadas à exposição na mídia adotam 

para ser fotografadas, na medida em que o tempo passa e a espera se estende, uma 

situação de angústia se instala. A estratégia do grupo é cruel não apenas com seus 

modelos, mas também com o público que, ao observar a obra, acaba capturado na 

própria espera que assiste.  

 

Cia de Foto 
Longa exposição: Hector Babenco, 2009 

Vídeo, 2 minutos e 26 segundos 
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Tanto Longa exposição quanto os Video portraits e os Screen Tests são trabalhos 

desenvolvidos a partir da dinâmica da pose e da relação entre quem filma e quem é 

filmado. De maneira geral, pode-se dizer que imagens fotográficas com figuras 

humanas usualmente transitam entre dois polos, o do instantâneo e o da pose. 

Enquanto o instantâneo funciona como um recorte rápido que pega de surpresa que é 

fotografado, o retrato posado envolve o trabalho de construir uma memória para o 

futuro, uma negociação entre modelo e fotógrafo. Roland Barthes, em A câmara clara, 

já refletia sobre a transformação do sujeito que posa, consciente do momento em que 

uma imagem de si próprio será fundada. Como assume o autor: 

A partir do momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: 
ponho-me a ‘posar’, fabrico-me instantaneamente em outro corpo, 
metamorfoseio-me antecipadamente em imagem. [...] Diante da objetiva, 
sou ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria 
que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que ele 
se serve para exibir sua arte. (BARTHES, 1984, p. 22)  

O modelo, assim, prepara-se para uma existência futura por meio da fotografia.  Ao 

confrontar-se com uma espécie de embalsamento, aquele que posa tenta, em vão, 

controlar e antecipar a imagem que nascerá dessa relação com o fotógrafo, a sua 

imagem.  

Antes que a fotografia se tornasse um produto comercial, a posse de imagens era um 

privilégio para poucos. Hoje registramos em centenas de variações qualquer pessoa, 

objeto, momento ou experiência, em quantidades e velocidades tão grandes que 

impossibilitam que essas mesmas imagens sejam contempladas. Nunca produzimos 

tantas fotografias e vídeos e, ao mesmo tempo, nunca olhamos tão pouco para eles. 

Em meio a tamanha profusão, trabalhos como os de Andy Warhol, Robert Wilson e Cia 

de Foto reinscrevem a antiga espera que caracterizava os retratos fotográficos dos 

primórdios da fotografia, desafiando-nos a olhar atentamente para a imagem de alguém 

por longos minutos.  

Se o título Screen Tests remete ao universo do cinema, Longa exposição alude ao 

tempo de feitura de uma fotografia, que pode ir de milésimos de segundos até horas, 
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mas que sempre se condensa em uma única imagem. As três séries abordadas neste 

artigo misturam, em seus nomes e em suas estruturas, formas de imagem derivadas 

que são vistas muitas vezes como linguagens autônomas, convidando-nos a repensar 

suas convenções. A fluidez da imagem em movimento é utilizada nessas obras para 

conferir camadas temporais à forma fotográfica do retrato e revelar, nesse processo, o 

desconforto e o fascínio de alguém ao ter sua própria imagem fixada.  

 

 

                                                             
Notas 
1
 Ver FREUND, Gisèle. La fotografía como documento social.  Barcelona: Gustavo Gili, 1993.  

2
 Depoimento do artista disponível em <http://screentest.warhol.org/about.php>. Consulta em 15 de janeiro de 2015.  

3
 O coletivo de artistas formado por Carol Lopes, João Kehl, Pio Figueiroa e Rafael Jacinto anunciou sua dissolução 

em dezembro de 2013, após dez anos de atividades.  
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