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RESUMO 
Este artigo aborda o trabalho do fotógrafo Mark Morrisroe a partir da presença do punctum 
em um de seus fotogramas. Diferentes aspectos deste conceito, desenvolvido por Roland 
Barthes, são importantes para este estudo, tais como a percepção do punctum como uma 
ferida que punge e afeta e sua relação com o studium. A análise do fotograma escolhido 
parece articular o erotismo como cenário e um pequeno ponto de interdição do erótico. A 
teoria de Elisabeth Lebovici, ao sobrepor os dois sentidos do termo dark room, que 
corresponde tanto ao espaço do laboratório fotográfico quanto ao local destinado à práticas 
sexuais, oferece a possibilidade de cruzamento entre os processos e temas do artista. Desta 
forma, a interdição aparece em Morrisroe como punctum e ferida, revestida pela iminência 
de sua morte em decorrência da aids. 
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RESUMEN 
Este artículo aborda el trabajo del fotógrafo Mark Morrisroe a partir de la presencia del 
punctum en uno de sus fotogramas. Diferentes aspectos de este concepto, desarrollado por 
Roland Barthes, son importantes para este estudio, tales como la percepción del punctum 
como una herida que punge y afecta y su relación con el studium. El análisis del fotograma 
elegido parece articular el erotismo como escenario y un pequeño punto de interdicción del 
erótico. La teoría de Elisabeth Lebovici, al sobreponer los dos sentidos del término dark 
room, que corresponde tanto al espacio del laboratorio fotográfico como al local destinado a 
las prácticas sexuales, ofrece la posibilidad de cruzamiento entre los procesos y temas del 
artista. De esta forma, la interdicción aparece en Morrisroe como punctum y herida, 
revestida por la inminencia de su muerte como consecuencia del sida. 
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O fotograma é uma imagem de natureza fotográfica realizada sem a necessidade de 

uma câmera, pois seu processo consiste em colocar sob o papel fotográfico 

qualquer tipo de material ou objeto e então imprimir esta presença através da 

incidência de luz sobre esse arranjo em um local adequado, como uma sala escura 

ou laboratório apropriado. O procedimento de revelação, semelhante ao de uma 

fotografia analógica comum, traz à existência uma imagem que em geral é composta 

pelo contorno dos objetos colocados sobre a superfície fotossensível e pelo 

comportamento dos mesmos em relação à luz.  

Este procedimento foi um dos tantos utilizados por Mark Morrisroe (1959-1989), 

artista norte-americano com larga experiência em processos fotográficos. Suas  

investigações poéticas eram permeadas por sucessivos processos laboratoriais, 

como a reimpressão de fotografias manipuladas, exposições duplas e também 

intervenções diretas sobre o papel através de cortes e de pigmentação manual. Sua 

breve carreira, interrompida pela prematura morte em decorrência de complicações 

relacionadas à aids, foi calcada em uma abordagem autobiográfica marcada pela 

grande profusão de imagens. O trabalho realizado pela arquivista Therese Gruber, 

responsável pela guarda das obras de seu espólio após sua aquisição pelo 

empresário suíço J.P. Ringier e consequente alocação no Fotomuseum Winterthur, 

em Zurique, estima este acervo nas seguintes dimensões: 

[...] o trabalho de Morrisroe compreende cerca de 2.000 fotografias, 
incluindo 800 polaroids, 600 impressões de gelatina de prata, 200 C-
prints e “impressões sanduíche” (invenção de Morrisroe, produzida 
por uma segunda exposição de uma fotografia, produzindo um 
negativo intermediário, e expondo o papel fotográfico através dos 
dois negativos prensados). Há também 60 cianótipos e impressões 
de goma (técnicas do século 19), caixas e caixas de efêmeras 
fascinantes (uma seleção deste material foi apresentada em 
Winterthur) e três filmes Super-8 (ADAMS, 2011, p.127).  

Os temas das identidades e performatividades sexuais e de gênero, assim como 

suas amizades, amores e até mesmo sua condição enferma ao final da vida 

atravessam sua produção. Mesmo aquelas obras mais distantes destes aspectos 

acabavam permeadas pela personagem que o artista criara, uma figura outsider. 

Suas diversas histórias, que oscilam entre a verdade e a mentira, 

independentemente de sua veracidade, ajudaram a construir seu nome e uma certa 

aura a seu respeito.  
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Morrisroe reivindicava ser filho de Albert De Salvo, criminoso conhecido pela alcunha 

de Estrangulador de Boston, mesmo que isso não seja confirmado por nenhuma 

fonte. Outras narrativas, como o período em que se prostituiu, o tiro que levou de um 

cliente e as performances drag no duo Clam Twins, apresentando-se com Tabboo, 

interpretado pelo seu amigo Stephen Tashjian, contribuíram para a imagem de um 

artista à margem da norma, assim como a frequente presença do erótico nas 

fotografias que produzia. O pseudônimo Mark Dirt, com o qual assinava fanzines em 

coautoria com sua amiga Lynelle White entre os anos de 1975 e 1976, assim como 

Sweet Raspberry, sua personagem drag, que aparece em uma de suas mais 

conhecidas fotografias um tanto quanto melancólica, podem ser exemplos do que 

Adams (2011) afirma quando analisa as fotografias de Morrisroe destacando a 

presença de jovens experimentando identidades.  

Para um artista que não definia os limites de sua vida e de sua obra, pode-se pensar 

que estas esferas se retroalimentam, pois os temas que compõe o imaginário sobre 

o artista aparecem em suas fotografias e simultaneamente, estas fotografias acabam 

por reafirmar a construção discursiva através da qual o artista se expressava. 

A variabilidade de procedimentos técnicos utilizada pelo artista ao tratar de tais 

temas é tão extensa quanto as suas abordagens conceituais, que percorrem desde o 

erotismo explícito até sutis imagens com amigos. O uso da polaroid, tanto como obra 

ou como material fotográfico de referência para a produção de outras imagens, 

aponta para a dimensão documental de sua narrativa, um desejo de registrar o 

presente e os acontecimentos cotidianos, de apreender o instantâneo. 

Simultaneamente, pode ser curioso perceber que Morrisroe também se interessava 

por processos artesanais, pelo laboratório fotográfico enquanto um espaço de 

construção da imagem através da mão do fotógrafo. Diante do paradigma da 

fotografia direta, Morrisroe fazia questão de assinalar aquele que manipula a 

imagem e que coloca sua marca nesta elaboração. Pensar nesta artesania 

fotográfica nos leva de volta aos fotogramas, que assim como as polaroids, são uma 

parte importante e numerosa dos trabalhos do artista. 

Neste conjunto de imagens uma se destaca, causando em mim certa provocação. 

Este fotograma, como tantos outros realizados pelo artista, pode ser classificado 

pela natureza das imagens apropriadas que o compõem, neste caso, revistas 
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eróticas. Com uma exposição específica de luz, o artista consegue imprimir no papel 

fotográfico a sobreposição das imagens presentes nos dois lados da folha de papel. 

A combinação das páginas, materializada através deste processo, resulta em outra 

imagem, ambígua, e que assim como diversas criaturas resultantes das 

combinações de outras, tal como o mitológico grifo, propiciam uma fácil identificação 

por apresentarem partes reconhecíveis, mas também geram estranheza pela sua 

constituição não usual. 

A imagem sobre a qual discorro é composta de tons de verde a amarelo, que longe 

de qualquer naturalismo, evidenciam o processo de colorização manual ao qual 

Morrisroe frequentemente recorria para a produção de seus trabalhos. É possível 

perceber que ao centro da composição, dois corpos masculinos nus combinam-se, 

uma figura amarela de costas, com as mãos atrás da cabeça tal como alguém 

abordado pela polícia, e um homem verde de frente, que com a cabeça inclinada 

para baixo e para o lado esquerdo observa sua região púbica, na qual, apesar da 

zona obscura que se forma na região inferior da imagem, é possível identificar uma 

mão que de maneira provocante segura a barra da roupa de baixo. Apesar da escala 

do corpo amarelo ser menor, boa parte de seus troncos se sobrepõem, o que 

permite, de certa forma, confundir as imagens apesar de suas cores diferentes. 

Atravessados pela luz que apaga as fibras da celulose, estes corpos translúcidos se 

fundem e permitem curiosas combinações, como a presença da fenda entre os 

glúteos logo abaixo do umbigo. 

É possível supor que estes dois corpos na verdade pertencem ao mesmo modelo, já 

que as revistas eróticas costumam realizar ensaios nos quais um mesmo indivíduo 

posa de diferentes maneiras com vistas a produzir um conjunto representativo de 

sua sensualidade. Um olhar atento para outras obras do artista, nas quais ele utilizou 

este mesmo recurso, permite reconhecer o rosto e do corpo dos indivíduos, 

permitindo afirmar que tratam-se muitas vezes de imagens diferentes da mesma 

pessoa, duplicada e reimprimida pelo efeito da luz. Todavia, nesta imagem, a 

diferença de escala, de cor e de posição de seus corpos dificultam essa percepção, 

abrindo a possibilidade de interpretação de dois corpos diferentes, apesar de suas 

semelhanças. Desta forma, a identificação de ambos fica em suspensão, num 

campo de possibilidades em que a semelhança física indica a possibilidade de ser a 
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mesma pessoa, mas que no entanto, não apresenta características tão específicas 

que possibilitem essa confirmação. 

A página escolhida para a produção do fotograma está inclinada, pendendo estes 

corpos de forma suave para a direita (img.1). Ao seu redor, uma curiosa franja 

parece emoldurar a imagem. Trata-se de uma série de cortes realizados por 

Morrisroe ao redor da impressão do fotograma e que, ao ser copiada, perdeu sua 

dimensão tridimensional e tornou-se um adorno gráfico tanto delicado quanto 

agressivo. A mão que segurava a tesoura cercou e percorreu o trecho do papel 

fotográfico no qual a página da revista não se imprimiu, e em alguns pontos até 

mesmo atingiu discretamente esta imagem. Sobre os corpos repousa também um 

fragmento branco triangular, provavelmente uma sobra resultante destes cortes 

ornamentais que circulam a imagem. Esta franja irregular foi colorizada com o 

mesmo amarelo que tinge o centro da composição, promovendo certa harmonia ao 

todo, apesar de sua particularidade e diferença em relação aos outros elementos da 

imagem. 
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Imagem 1 – Mark Morrisroe (1959-1989) 
Untitled, 1987 

Fotograma, 35,7 x 27,5 cm 
Fotomuseum Winterthur – Zurique, Suíça 

Fonte: JRP RINGIER. Mark Morrisroe. Catálogo. Zurique, Suíça: JRP Ringier, 2010.  

 
É evidente que a beleza dos corpos chama a atenção, tanto pela sensualidade das 

poses, quanto pela sua substância: carnes rijas com musculatura definida, 

remontando à longa tradição iconográfica da beleza masculina, que parece 

atravessar os tempos pelo menos desde o Kouros grego, chegando até os homens 

que enchem as academias de musculação atualmente na busca por um padrão 

semelhante. Além disso, é importante pontuar a possibilidade metafórica de um coito 

produzido pela impressão simultânea de dois corpos. Um sobre o outro, certamente 

evocam o encontro das carnes físicas para além de sua manifestação bidimensional. 

No entanto, ao olhar para esta imagem, é sempre um mesmo aspecto que me 

punge, causando um certo incômodo e também funcionando como uma espécie de 

buraco negro, capaz de puxar para dentro de si toda a significação da imagem a 

qual pertence, devorando-a. Para indicar esse pormenor, é necessário que eu 

retorne à descrição da imagem e que me dedique à sua imprecisa porção inferior. 

Na sobreposição das páginas, o trecho que compreende o último terço da 

composição apresenta um emaranhado escuro. Essa massa indefinível e informe 

envolve as pernas da híbrida figura humana, dificultando a apreensão de alguns 

elementos, como a já comentada mão que está próxima à região genital. É ao lado 

esquerdo desta mão e abaixo dos glúteos da imagem fusionada que uma pequena 

porção de indefinição se localiza. 

Emergindo da vastidão desta zona indefinida provocada pela sobreposição, e talvez 

também decorrente da pintura manual, esse trecho apresenta um contorno 

indefinido, como uma espécie de textura que parece emergir da solidez para 

permear delicadamente o contorno dos glúteos. É como se essa porção inferior da 

imagem pudesse, a partir dessa dispersão que envolve uma parte do corpo, dominar 

toda a figura e tornar opaca a luz que estes corpos refletem. 

Para buscar compreender e abordar este pequeno fragmento da fotografia de 
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Morrisroe, recorro ao conceito de punctum, cunhado por Roland Barthes (2012). Em 

seu famoso texto A Câmara Clara (1980), o autor procura por uma definição sobre o 

fazer fotográfico que contemple seus anseios na busca por um paradigma 

ontológico, trajetória esta que ele permeia por diversas considerações afetivas sobre 

a sua relação com as imagens desta natureza. Narrado em primeira pessoa, seu 

texto inclui uma série de tentativas de abordar esta linguagem, dentre as quais estão 

as definições de studium e punctum, apresentadas na primeira metade do livro. O 

autor recorre a estes termos em latim por não acreditar que existam palavras em sua 

língua que deem conta do que pretende significar. Afirma também que não existe 

uma regra de ligação entre estes dois elementos, mas que eles operam no âmbito 

da presença simultânea. 

Nesta relação, o studium corresponderia ao contexto geral de uma fotografia, a algo 

claro e apreensível que pressupõe um certo conhecimento e domínio de códigos 

para ser entendido. Sua discussão estaria ligada à bagagem do espectador, algo 

como “uma área (...) que eu reconheço facilmente em função do meu saber, da 

minha cultura” (BARTHES, 2012, p.34). Etimologicamente ligado à noção de estudo, 

o termo tentaria definir essa espécie de interesse, também atravessado pelo afeto, 

mas que percorre o caminho da cultura. O punctum, em outra direção, contraria a 

generalidade do studium. Sua etimologia estaria ligada ao que punge o espectador 

diante da fotografia, que fere e atravessa como um instrumento afiado. 

O punctum corresponderia então a algo que, quando se observa a fotografia, salta 

para fora dela e nos acerta como uma flecha, o que nos fura, nos fisga e que não é 

da ordem do conhecimento, mas sim do afeto e do acontecimento. Ele não é o tema 

geral da obra, mas algo que a partir de sua identificação, pode ressignificar toda a 

imagem ou propor novas leituras sobre ela. 

Discorrendo a respeito das possibilidades de identificação deste atravessamento, 

Barthes elenca sempre um punctum por fotografia através de diversos exemplos. A 

estes pormenores, como um colar, uma gola ou mesmo o chão batido de uma rua no 

leste europeu, o autor relata suas percepções, informando inclusive, a mudança do 

punctum de algumas fotografias a partir de reflexões posteriores. Ele ainda se 

esforça bastante para explicar que esta categoria não pode ser contemplada por 

algum artifício do fotógrafo ou mesmo de alguém que posa para a fotografia e que, 
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intencionalmente, cria alguma situação. 

Se o punctum fere e fura, seu atravessamento deve deixar marcas. Penso então que 

não é sem propósito que o autor recorre algumas vezes à figura da ferida. “Como 

Spectator, eu só me interessava pela Fotografia por “sentimento”; queria aprofundá-

la, não como uma questão (um tema), mas como uma ferida: vejo, sinto, portanto 

reparo, olho e penso” (BARTHES, 2012, p.30). Neste trecho, podemos pensar a 

ferida com uma outra temporalidade, mais demorada e lenta, como o espaço de ver 

e de pensar sobre o que foi visto, a reflexão que se segue após o  arrebatamento. É 

no cultivo desta ferida que talvez resida a potência do punctum enquanto uma 

maneira de aproximação e compreensão da imagem. Ou seja, é no que resta após 

esse ato de violência e penetração, a ferida, que podem ser esmiuçados os aspectos 

provocados por esse acontecimento. 

No caso do fotograma de Morrisroe, é evidente que o erotismo da figura simbiótica é 

o studium. Todavia, este pequeno trecho abaixo das nádegas, como  flecha e como 

ferida, me atravessou e provocou a ponto de refletir sobre a sua existência e 

obscuridade em uma imagem permeada pela luminosidade. Para tecer algumas 

possibilidades de compreensão do punctum neste trabalho, gostaria de discutir 

alguns dos aspectos apresentados por Barthes. Acredito que estas considerações 

podem atuar como a sucessiva troca de curativos e tratamentos realizados sobre 

uma ferida, um processo lento e gradual, mas que talvez no caso da arte, não cura a 

ferida, mas nos ensina a entendê-la ou pelo menos, a viver com ela. 

A frase dita pelo autor quando analisa um punctum específico parece se adequar ao 

que eu encontrei na obra de Morrisroe: “Aquilo a que posso dar um nome não pode 

realmente ferir-me. A incapacidade de dar um nome é um sintoma característico da 

perturbação” (BARTHES, 2012, p.61). Devo afirmar que é muito difícil nomear o 

pormenor que escolhi, pois apesar de indicar um formato triangular, na parte de 

baixo ele não tem possui nenhuma delimitação, integrando um todo maior, e acima, 

não segue exatamente o contorno do corpo. No entanto, é esta zona entre glúteos, 

coxa e mão que procuro delimitar, um quase triângulo que parece se ramificar para 

cima da carne como erva daninha. Talvez o desconforto já comece na 

impossibilidade de nominá-lo até mesmo como uma forma geométrica pela sua 

imprecisão, mas não termina aí. 



 

 
ALVES, Ricardo Henrique Ayres. A câmara clara e o dark room: aproximações entre o punctum e a fotografia de 
Mark Morrisroe, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. 
Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.4148-4160. 

4156 

Mais do que um pedaço sem nome, ele é o começo de uma zona indefinida maior 

que, nesta pequena porção, está cercada pelo corpo, studium e tema do fotograma. 

Penso então no procedimento de sobreposição que é o mote deste e de vários 

outros trabalhos de Morrisroe, nesta intenção de fundir duas imagens separadas 

pela materialidade da página. Talvez nesse processo, esta zona de indefinição 

represente justamente a falha, a rasura de uma ação que não se completa 

integralmente, o que pode levar aos dados biográficos e contextuais que envolvem a 

produção do artista. 

A série de fotogramas que percorre os últimos anos de vida de Morrisroe, a qual esta 

imagem pertence, foi realizada em condições muito específicas. Diante do quadro 

cada vez mais grave das complicações em decorrência da aids, o artista passou a 

frequentar hospitais durante longos períodos. Diante das limitações de espaço e 

mobilidade, criou laboratórios improvisados nos banheiros dos quartos em que 

estava internado, nos quais produzia seus fotogramas de materiais apropriados, 

sendo estes principalmente revistas eróticas e seus exames em chapas de 

radiografias. 

Todavia, na produção destes trabalhos, não eram apenas as limitações técnicas que 

influenciavam a produção das imagens, mas também uma interdição da sexualidade 

imposta aos corpos enfermos pelo preconceito e a falta de informações sobre o 

contágio, bem como de métodos de prevenção e proteção. É impossível pensar na 

epidemia de aids sem comentar o forte estigma associado aos grupos que num 

primeiro momento foram os principais atingidos pela moléstia, e em especial, os 

homens gays e demais indivíduos que se expressavam sexualmente para além da 

heteronorma. No caso dos homossexuais, o corpo enfermo era visto como o 

propagador de uma doença que era resultado da licenciosidade sexual, e pagava na 

carne o preço de sua transgressão.  

No período em que Morrisroe esteve enfermo, a segunda metade da década de 

oitenta, este estigma permeava a opinião pública, e até hoje, ele não se dissipou de 

forma completa. Susan Sontag (2007) ao discutir este tema, ressalta a capacidade 

que a epidemia tem de criar identidades deterioradas. Assim, a subjetividade dos 

enfermos era atingida por aspectos adversos, como o sentimento de culpa, a repulsa 

dos indivíduos pela sua condição, a falta de políticas públicas eficientes para dar 
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conta da epidemia, e a sobreposição deste estigma ao preconceito já existente aos 

grupos mais afetados, questões sociais que se somavam à deterioração da saúde e 

ao enfraquecimento do corpo, aspectos físicos  ainda mais difíceis de lidar nestas 

condições. 

Se outrora Morrisroe apresentava sua vida sexual em diversas polaroids, o que 

incluía fotos suas e de seus parceiros em poses provocantes, agora seu corpo 

hedonista estava interditado pela doença estigmatizadora que carregava consigo. A 

partir deste horizonte, é possível pensar que o artista transfere para este processo 

de apropriação e combinação das imagens algo que diz respeito à sua interdição. As 

sobreposições simulam um contato sexual não mais possível, ou pelo menos, 

dificultado pela reclusão no hospital e pela condição enferma, mas realizável de 

forma metafórica no papel atravessado pela luz. O artista continua tematizando o 

erótico, ainda que de forma simulada, através de imagens fotográficas que não as de 

seu corpo ou daqueles com os quais ele se envolvia. 

Esta consideração se articula ao proposto por Barthes quando afirma que o punctum 

é algo que o espectador acrescenta à imagem, mas que no entanto, já está lá. A 

partir desta ideia, ele debate a possibilidade de acessar o campo cego da imagem, 

aquilo que não está nela, mas que ali está de alguma forma. Friccionado, o 

pormenor informe deste fotograma aponta não para o procedimento ou a intenção de 

Morrisroe, mas sim para o seu inevitável fracasso: na sobreposição, mesmo 

duplicado, o corpo é apenas imagem, e mais do que isso, incompleto, pois da sua 

soma, resultam zonas indefinidas. A simulação da sexualidade não se completa pois 

é impossível, e essa interdição emerge num punctum que estaria justamente na 

zona genital, protagonista do contato sexual entre os corpos. 

Na segunda parte do livro, Barthes promove uma guinada em sua abordagem, 

deslocando o sentido do punctum e discorrendo sobre uma imagem de sua falecida 

mãe sem mostrá-la. A fotografia dela ainda criança desencadeia uma série de 

considerações que culminam no que o autor define como o noema da fotografia, o 

„”sto foi”, o fato de que esta classe de imagens sempre tem como referente algo que 

esteve diante da câmera. É a partir deste conceito, que constitui o cerne de sua 

reflexão, que Barthes pensa o punctum com uma nova configuração, ligada 

diretamente à relação da morte com a fotografia, tema que permeia todo o seu livro 
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em pontuais indicações. 

Existiria então um punctum que não seria um pormenor, mas sim, a ênfase do 

noema isto foi. Diante da fotografia de Lewis Payne, condenado à pena de morte, ele 

afirma que o punctum seria „ele vai morrer‟, o isto será sobrepondo-se ao isto foi, o 

que novamente indica a presença de algo que não está na foto, mas que ao mesmo 

tempo está. É sabido que na época em que Morrisroe possuía aids, a doença era 

uma espécie de morte anunciada, sobre a qual pouco se sabia para além da certeza 

do fim iminente daqueles que por ela eram contaminados, já que não haviam 

métodos paliativos que dessem conta da moléstia. Logo, também é possível creditar 

a este punctum, por mim identificado, a iminência da morte do artista, já que seu 

corpo é interdito tanto pela condição enferma quanto por operar como um signo do 

fim da vida em uma sociedade que desaprendeu a lidar com a morte ao longo do 

seu processo civilizatório, como afirma Norbert Elias (2001). 

A pesquisadora Eliane Chiron (2013) comenta a obra de Barthes, estabelecendo 

alguns outros paradigmas para sua teoria. Ao afirmar que o punctum é algo que 

pode ser tocado com o dedo na imagem, além de ancorar a presença deste 

elemento na composição da fotografia, a autora transfere este paradigma da visão e 

do sistema ocular para o tato experimentado pelas extremidades das mãos. É 

curioso pensar na figura do dedo porque justamente ao lado do pormenor que elegi, 

repousa uma mão, e mais: esta mão está segurando uma roupa de baixo, e um de 

seus dedos, justamente o que se esconde para dentro da indumentária, parece 

também adentrar a indefinida zona escura. Penso então que, além deste detalhe 

enunciar algo que diz respeito a interdição do corpo, neste caso, a figura do dedo 

assim como da mão, apresenta mais um elemento importante: a inscrição do corpo 

do fotógrafo neste processo. 

Megan Driscoll (2013) afirma que ao aderir a processos artesanais como o 

fotograma, apesar de não apresentar mais seu corpo nas fotografias como tema, 

Morrisroe inscreve sua presença nestas imagens justamente pela manualidade. Na 

contramão da imagem técnica, o artista assinala sua presença enquanto produtor. O 

dedo do modelo que adentra o punctum, a mão de Morrisroe que manipula e edita a 

imagem, assim como o dedo do espectador que pode tocar o pormenor capaz de 

ressignificar toda a composição, podem ser encaradas como tentativas de tatear no 
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escuro em um terreno incerto. 

Este movimento de reconhecer o espaço pela ponta dos dedos, tateando, pode 

remeter ao comportamento no quarto escuro de revelação e também nos espaços  

mal iluminados destinados às práticas sexuais em festas e outros espaços de 

sociabilidade gay, sendo então palavras homônimas que correspondem ao termo 

dark room, em inglês. Elisabeth Lebovici (2010), ao discorrer sobre o trabalho de 

Morrisroe, aproxima estas duas definições ao abordar ambas como espaços do 

desejo, seja ele a produção de imagens ou a realização de práticas sexuais. Na obra 

do artista, ambos se combinariam na emergência de produzir uma imagem que 

provém da interdição, mas que também é manifestação de Eros. 

Penso então que, guardadas as devidas proporções e especificidades, o trajeto que 

Barthes percorre para compreender a fotografia de sua mãe, sua câmara clara, 

chegando ao noema do isto foi como uma condição ontológica da fotografia, pode 

encontrar paralelos com minha observação e estudo deste punctum específico 

diante do fotograma de Morrisroe, algo que pode ser estendido para toda esta série 

de trabalhos que opera no âmbito da dupla significação do dark room. A rasura de 

um trecho indeterminado, signo da insuficiência de Morrisroe em resgatar 

plenamente a sexualidade através de uma prática fotográfica, surge nessa imagem 

como ferida tanto pela sua condição enferma, que o interdita, quanto pela presença 

da morte no extra campo, tema que também permeia a discussão de Barthes sobre 

a fotografia.  

Assim como o autor debate que, na imagem do jovem homem no corredor da morte, 

o isto foi recebe uma ênfase dolorosa, o punctum de Morrisroe é a sua condição 

enferma e marginal que se reveste pela iminência da morte do artista. Este que 

produziu a obra, e que abriu mão de sua representação, dando procuração a outros 

corpos para representá-lo, morrerá logo. Se a fotografia para Barthes se trata menos 

da memorialidade e mais de uma documentação e comprovação de que aquilo 

existiu, o fotograma de Morrisroe assinala a existência de seu desejo para além de 

sua condição física, ameaçada por Tânatos. É na materialidade e na manualidade 

da foto produzida e colorida pelo autor que temos contato com essa pulsão de Eros, 

impossível de ser representada plenamente. No entanto, para a produção desta 

fotografia, é necessário que no dark room, tanto o fotográfico quanto o erótico, exista 
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um momento de luz, ainda que breve. É nessa fração de tempo que é possível fixar 

a imagem e produzir um retrato do erotismo como studium e um punctum que é o 

atravessamento de um corpo interdito e impossível de ser representado tanto 

figurativamente como através de seu desejo. 
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