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RESUMO 
O presente artigo analisa a obra 4000 disparos (2010), de Jonathas de Andrade, tanto em 
sua versão instalativa quanto em seu formato de livro de artista. Tem-se como objetivo 
investigar suas estratégias de realização e apresentação ao público, encontrando 
tensionamentos entre cinema e fotografia, monitoramento e desejo e, ainda, identificando 
categorias modernas nesta obra de arte contemporânea. Trata-se de uma investigação que 
desemboca no reconhecimento de uma potência disruptiva originada através de choques 
entre formas, tempos e imagens. 
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ABSTRACT 
This article analyzes 4000 shots (2010), by Jonathas de Andrade, in its instalative version 
and its form of artist’s book. The objective is to investigate the strategies contained in this 
work during its production and also in the configuration of its presentation to the public, 
finding tension between cinema and photography, monitoring and desire, modern and 
contemporary. The investigation acknowledges in 4000 shots a disruptive potency originated 
through shocks of forms, times and images. 
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As experiências de combinações de imagens estáticas que precederam o cinema, 

sejam elas realizadas em desenho, como no taumatrópio, ou – de maneira mais 

próxima ao que importa a este trabalho – feitas fotograficamente, como as 

cronofotografias de Eadweard Muybridge e Etienne-Jules Marey, já apontavam para 

a forte ligação entre as imagens estáticas e em movimento. Várias foram as relações 

estabelecidas a partir de então entre fotografia e cinema, sendo estas mais 

notadamente encontradas em circuitos não comercialmente hegemônicos da arte.  

Segundo Campany (2008, p.9), o primeiro gesto público que parecia evidenciar a 

questão da proximidade entre cinema e fotografia foi a exposição Film und foto, de 

1929, em Stuttgart, na Alemanha. Através dela, foi enfatizada a importância da 

criação por meios produtores de imagem técnica nas Vanguardas, porém os 

espaços de exibição de fotografias e filmes não eram unificados, posto que, 

enquanto as fotografias estavam dispostas em uma galeria, havia uma sala de 

cinema separada na qual os filmes programados por Hans Richter eram projetados.  

Os movimentos de Vanguarda Histórica primavam pela montagem acelerada de 

seus filmes e pelos planos curtos, se aproximando da fotografia em sua 

característica instantânea ou a utilizando de fato, como o fez Man Ray em O retorno 

à razão (Le retour a la raison, 1923). Já a partir do pós-guerra, Campany (2008, 

p.36) observa uma desaceleração e a valorização da lentidão tanto no contexto 

cinematográfico quanto no fotográfico – ressaltando longos planos estáticos nos 

quais se dá a passagem do tempo, como em Empire (1964), de Andy Warhol, e no 

cinema moderno – para afastar a desumanização da rapidez do momento anterior. 

Esta análise de Campany se alinha à filosofia deleuzeana1 ligada ao cinema por seu 

recorte temporal e pelo paralelo entre a aceleração do primeiro momento 

relacionada ao circuito sensório-motor da imagem-movimento e a ruptura deste com 

a inserção da duração como desencadeadora de pensamento na imagem-tempo. 

Dentre as fotomontagens, as colagens, as sobreposições, as justaposições, as 

sequências e os ensaios fotográficos, as fotografias inseridas na diegese de filmes, 

os stills cinematográficos, os filmes feitos apenas com fotografias, os planos 

congelados para enfatizar algum momento nas obras e outras operações que 

denotam, ao longo do que se tem como história das imagens técnicas, as 

imbricações entre cinema e fotografia, quais são os procedimentos e as estratégias 
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utilizadas por obras pertencentes à arte contemporânea para conjugar imagens em 

movimento e imagens estáticas? E a que finalidade os retornos concomitantes ao 

cinema e à fotografia se destinam? 

Tais questões são bastante amplas, possuem um número alto de variáveis e pontos 

a serem aprofundados e, portanto, exigem um desenvolvimento mais extenso2. No 

entanto, toma-se como foco nesta análise a criação do artista brasileiro Jonathas de 

Andrade, especificamente em sua obra 4000 disparos, de 2010, na qual há um duplo 

jogo onde o cinema é tomado em gesto como fotografia e a fotografia é exibida 

como cinema. 

  

4000 disparos 

Jonathas de Andrade é um jovem artista, nascido em Maceió, em 1982, e residente 

na cidade de Recife. Boa parte de sua produção em arte se dá em instalações que 

utilizam fotografia, audiovisual e palavra escrita, retomando questões ou estéticas de 

décadas anteriores para recolocá-las sob um olhar contemporâneo, provocando 

assim superposições de camadas temporais e choques de sentidos. 

A obra 4000 disparos foi realizada pelo artista durante o projeto Documento 

Latinamerica - Condução à Deriva, no qual, tendo como mote a sensação ambígua 

entre a pertença e a distância cultural e geográfica na América Latina, o artista 

viajou por seis países. O trabalho em questão foi executado em Buenos Aires, onde 

Andrade tomou uma câmera Super-8 e capturou a cada fotograma uma imagem do 

rosto de um homem anônimo distinto que passava pelas ruas, como se pode ver 

abaixo.  
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Jonathas de Andrade (1982) 

4000 disparos, 2010 
Super-8 

Galeria Vermelho, São Paulo (SP) 

 

Posteriormente, essas imagens foram digitalizadas e montadas no que se tornou um 

vídeo de 60 minutos exibido em loop. Nele, as faces dos homens se sucedem numa 

velocidade tal que não é possível se deter sobre um determinado semblante até o 

momento em que um rosto é escolhido para que o espectador o observe por mais 

tempo. A passagem vertiginosa dos fotogramas é intensificada pela construção 

sonora, na qual cada bloco de imagens aceleradas é acompanhado por um beep 

contínuo (como uma máquina de aferir batimentos cardíacos), um som de batida 

compassada em madeira (que também parece com passos) ou um barulho ritmado 

de plástico batendo contra um metal, como um áudio de roleta. Todos estes sons 

possuem uma cadência bastante regular – como que regida por um metrônomo –, 

porém ao fim se aceleram – dando a sentir inclusive um aligeiramento da montagem 

dos fotogramas – e culminam com um som de golpe, aludindo a um corte no ritmo 

para dar lugar ao rosto escolhido para ser visto em silêncio por mais tempo. 

Nota-se, por vezes e se houver muita atenção, que é possível perceber rapidamente 

a reincidência de uma imagem, porém, como um rosto passageiro em uma multidão, 

resta a sensação de insegurança quanto a ser de fato aquela mesma pessoa.   

Devido às características do filme utilizado, cada fotograma é preto e branco, 

granulado, e, por conta do movimento dos sujeitos passantes ou do próprio artista, 

muitas dessas imagens contêm certa imprecisão de foco ou apresentam rostos 

borrados. Por mais que a rapidez da passagem entre um fotograma e outro traga 

uma impossibilidade para o olhar na apreensão das faces, os aspectos ditos acima 
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propiciam a formação de uma fluidez que se faz possível justamente pelo 

monocromatismo e pelas imprecisões das figuras, posto que as imagens parecem 

se metamorfosear de uma em outra rapidamente. A característica plástica dos 

borrões confere movimento e fluidez na junção dos intervalos entre um fotograma e 

outro. Há então uma questão de fluxo que chega à própria construção interna do 

frame. 

Tais características das imagens também podem ser observadas no segundo 

desdobramento criado por Jonathas de Andrade a partir do mesmo material em 

Super-8 capturado na Argentina. A obra 4000 disparos foi publicada como livro de 

artista em 2011 pelo selo Edições Tijuana, vinculado à Galeria Vermelho. A brochura 

dispõe de pequenos textos de Kiki Mazzucchelli e Suely Rolnik em português e 

inglês, no entanto se configura realmente como um flip book que traz os fotogramas 

impressos para serem manuseados. A materialidade das imagens confere ao 

trabalho possibilidades diferentes da obra instalada, pois dá ao sujeito que detém o 

flip book a possibilidade de variar o fluxo da montagem, regendo-o com suas 

próprias mãos e, inclusive, podendo pará-lo para observar os fotogramas 

individualmente e de maneira mais detida – momento no qual se tornam mais 

visíveis os borrões e as imprecisões, como visto na imagem abaixo. 

 
Jonathas de Andrade (1982) 

4000 disparos, 2011 
Brochura 

Edições Tijuana, São Paulo (SP) 
 

No contexto dessa outra estratégia de exibição ao público, há ainda que se voltar à 

questão da montagem. Por mais que não seja possível alterar a ordem dos frames, 

o manejador do impresso é autônomo para conferir a velocidade de passagem que 
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desejar, ou seja, o movimento decorre do tempo de observação das imagens e do 

seu fluxo imposto pela vontade.  

Segundo Bellour (1997, p.103), a partir do movimento, a fotografia pode se pensar e, 

a partir do estático, o cinema também consegue refletir sobre si mesmo. É esta a 

dobra na qual 4000 disparos se inscreve, seja em sua versão impressa ou 

instalativa. A aproximação entre o fotográfico e o fílmico traz um duplo movimento de 

convergência e disjunção, posto que, dando a ver o movimento e o estático e 

propondo o fluxo e a reflexão, negocia constantemente entre aspectos que parecem 

conviver e se repelir ao mesmo tempo. No entanto, é dessa negociação – entre 

estes e outros choques a serem abordados mais à frente – que surgem as faíscas 

de potência emanadas por 4000 disparos. 

Quanto ao aspecto expositivo da instalação, ela tem sido apresentada através de 

projeção na parede dos museus e galerias ou exibida em televisão de tubo, como é 

possível ver nas figuras abaixo. É interessante notar como a estética das imagens 

dialoga tanto com formas de tecnologia de um certo aspecto datado (TV de tubo), 

quanto com a dimensão de uma escala mais íntima, pois as projeções não são 

grandes como em salas de cinema ou em alguns trabalhos de outros artistas que 

demandam telas maiores3. 

      
Jonathas de Andrade (1982) 

4000 disparos, 2010 
Vídeo projetado, 60 minutos 

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina 
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Jonathas de Andrade (1982) 
4000 disparos, 2010 

Vídeo exibido em televisão, 60 minutos 
Midway Contemporary Art, Minneapolis, Estados Unidos 

 

A escolha do Super-8 em preto e branco traz uma textura particular da imagem que 

remete a um passado situado entre os anos 1960 e 1970 – período no qual estava 

em curso o regime ditatorial na Argentina e em outros países da América Latina. O 

uso da palavra disparos no título – que, em inglês, quando da exibição fora da 

América Latina ou nomeando o próprio flip book, carrega a ambiguidade da palavra 

shots – reforça a alusão aos tiros e à violência, mas também ao próprio ato de 

captura de cada imagem no acionamento do obturador.  

Os primeiros planos4 remetem a uma dimensão de monitoramento e catalogação 

dos rostos, o que estaria alinhado com a atividade opressora dos regimes militares e 

seus departamentos de segurança interna. É isso que também se pode observar no 

filme Retratos de identificação (2014), longa metragem de Anita Leandro no qual são 

resgatadas fotos do arquivo do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) da 

Guanabara para contar a história de três jovens militantes de esquerda. Além do uso 

de depoimentos, o documentário tem a maior parte de suas sequências construídas 

com planos dos retratos dos militantes torturados fotografados pela polícia a cada 

entrada em uma sede diferente ou enquanto ainda eram espionados. Seus 

semblantes resistentes, seus corpos machucados, a exposição ao constrangimento 

de ter suas fotografias feitas à força, as mudanças ao longo do tempo de prisão, 

tudo isso vai formando uma narrativa de terror e luta. 
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No entanto, em 4000 disparos, essa dimensão é tensionada com um “homoerotismo 

latente” discretamente insinuado, segundo Mazzucchelli (2011, p.3). Há uma busca 

apenas por imagens masculinas e, em determinados momentos, uma dessas faces 

é escolhida para ser observada por mais tempo, retornando logo após para nova 

procura acelerada e nova escolha. Esses movimentos de visada e seleção não têm 

consequências nefastas e nem procuram tirar os homens escolhidos de seu 

anonimato, ou seja, reconhecê-los. Há forte ambiguidade entre um olhar que busca 

em espreita ameaçadora e um olhar voyeur, calcado no prazer da vista. Em duas 

obras subsequentes na trajetória de Andrade é possível perceber a retomada do 

olhar sobre os corpos masculinos através de procedimentos similares. Em 

Procurando Jesus (2013), o artista foi às ruas de Amman, na Jordânia, e fotografou 

vinte homens. Nessa instalação, ele pediu que os visitantes tomassem uma tâmara 

e, depositando seu caroço em uma urna, votassem em qual imagem mais 

corresponderia à de um Jesus árabe. Em Cartazes para o Museu do Homem no 

Nordeste (2013), foram lançados anúncios em classificados de jornais populares de 

Recife para que homens trabalhadores interessados pudessem posar para fotos que 

viriam a ser novos cartazes do referido museu. O resultado se fez em imagens 

muitas vezes erotizantes em uma estética que valoriza o desenho dos corpos no 

espaço. 

Em 4000 disparos, o ponto de vista do observador retoma a figura do flâneur e os 

homens observados durante o percurso lembram a passante de Baudelaire, amada 

no momento fugaz do encontro na rua5. Very nice, very nice (1961), filme 

experimental de Arthur Lipsett, traz fotografias de faces de homens e mulheres 

também anônimos, porém, é possível observá-las de maneira mais demorada e 

suas expressões servem narrativamente à obra, que aborda as ansiedades sentidas 

pelos seres humanos naquele determinado momento histórico. Não se trata de um 

encontro com essas pessoas, mas de uma reflexão sobre a condição humana à 

época. Também pela questão subjetiva em 4000 disparos sobre o olhar ao estar 

diante de alguém, se torna importante a já citada escala íntima da projeção ou o uso 

da TV de tubo, posto que essas dimensões estão associadas à reiteração da relação 

de encontro do momento da captura novamente durante a exibição da obra.  
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Ao mesmo tempo que retoma um ato de vigilância e o tensiona com o desejo, olhar 

esses homens remete a uma percepção cinética e fragmentada, similar à da 

modernidade como foi diagnosticada por Benjamin. 

Para Benjamin, a percepção era nitidamente temporal e cinética; ele 
esclarece como a modernidade subverte até mesmo as 
possibilidades de uma percepção contemplativa. Jamais há acesso 
puro a um objeto em sua unicidade; a visão é sempre múltipla, 
contigua e sobreposta aos outros objetos, desejos e vetores 
(CRARY, 2012, p.28). 

Os estímulos em 4000 disparos não remetem aos temas das novidades e 

tecnologias nos espaços urbanos presentes na modernidade, mas aos movimentos 

dos corpos masculinos e às suas formas. Afirma-se não ser possível permanecer 

observando um rosto por muito tempo frente à quantidade de homens que passam 

nas ruas. Ainda nos momentos da obra em que um semblante é escolhido, a 

contemplação de fato não se perfaz, posto que rapidamente há o retorno para o 

fluxo vertiginoso de faces. 

Todavia, ainda que não se afirme uma contemplação real, diante da desaceleração 

e visualização de um rosto, volta-se para o conceito de instante na modernidade, 

segundo o qual o momento de vivência sensorial – o instante em si – é separado de 

seu posterior reconhecimento por meio de um processo cognitivo (CHARNEY, 2004, 

p.318). Os encontros rápidos com os rostos desses homens passantes se dão em 

fragmentos no tempo e em choque, com uma imagem sobrepujando a outra. Para 

Charney (2004, p.322), o Trabalho das passagens (Das Passagenwerk,1927-1940) 

de Benjamin “sugere, em outras palavras, a interdependência entre o instante e o 

fragmento”. Em 4000 disparos, além do acavalamento das imagens e da negociação 

constante entre o estático e o movimento, o tensionamento entre a estética 

opressora datada e sua reinvenção em homoerotismo evoca o choque temporal 

benjaminiano entre “Então” e “Agora” em uma constelação na qual surge a imagem 

dialética como flash de luz (CHARNEY, 2004, p.323). 

O choque e os fragmentos fazem parte de outro procedimento bastante 

característico do período da modernidade, a montagem. 4000 disparos possui 

modulações de ritmo que se dão pelos desejos do artista e daquele que manuseia a 

brochura. No livro, é possível comandar o ritmo, passando página por página de 
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maneira rápida ou lentamente, vendo os rostos em seus contornos definidos ou os 

borrões gerados pela movimentação do observado e do artista observador. Na 

instalação, as imagens estáticas se desenrolam em um fluxo acelerado que, no auge 

de uma urgência visual e sonora, acaba por fixar um rosto em particular, retornando 

então ao aceleramento. Reitera-se que há em ambas as apresentações da obra uma 

questão que passa pela montagem como articuladora entre o fluxo e a parada, no 

entanto é uma montagem que durante a aceleração dá a ver a descontinuidade dos 

fotogramas e, durante a parada, mostra as indefinições provenientes do movimento 

dos corpos. 

  montagem – pelo menos no sentido que nos interessa aqui – n o é 
a cria  o artificial de uma continuidade temporal a partir de “planos” 
descont nuos, dispostos em sequ ncias   o contr rio, é um modo de 
e por visualmente as descontinuidades do tempo que atuam em 
todas as sequ ncias da hist ria (    -HUBERMAN, 2013, p.399-
400). 

Por mais que no Atlas Mnemosyne (1924-1929), de Aby Warburg, as imagens 

fossem provenientes de temporalidades diferentes para compor em cada prancha 

uma investigação de ordem antropológica, é possível encontrar na análise de Didi-

Huberman a montagem como elemento central, a capacidade de recombinação 

entre as imagens e a exposição visual fragmentada, características estas que 4000 

disparos também traz em sua articulação interna.  

Diante da presença de tantos elementos e conceitos da modernidade, pergunta-se 

porque ainda é possível encontrá-los na Arte Contemporânea. Arrisca-se afirmar 

que, no caso de 4000 disparos, ainda o fragmentado e os instantes são importantes, 

mas dentro de um fluxo – tal como pontos de crista ou vale em uma onda – no qual 

a passagem entre os momentos se sobrepõe a eles, pois através dos choques se 

faz a relação modular em variação e o desejo é concretizado em busca. Ademais, 

utilizar tão evidentemente as categorias modernas de fotografia e cinema para 

subvertê-las em reinvenção também é uma característica tanto da obra de Andrade 

quanto da Arte Contemporânea realizada nos últimos trinta anos.  

Rolnik (2011, p.6) encontra em Educação para adultos (2010) – outra obra de 

Jonathas de Andrade – uma relação entre macro e micropolítica que, em sua 

tensão, cria faíscas ao invés de mensagens panfletárias e, dessa forma, é prenhe 
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em potência disruptiva. Em 4000 disparos, o artista se apropria da estética de 

monitoração de uma determinada época para, ocupando a posição desconfortável 

de opressão, dar vazão a possibilidades outras de desejo também advindas da 

observação quase obsessiva. 

Um corpo que se auto-autoriza a mover-se nessa tensão entre suas 
próprias forças reativas da opressão e forças ativas da libertação, 
que em seu atrito riscam a faísca da vida querendo afirmar-se para 
além de seu constrangimento nas formas vigentes que a impedem 
de fluir (ROLNIK, 2011, p.9). 

Os meandros da potência disruptiva se fazem na estrutura de 4000 disparos, em 

suas estratégias contidas no procedimento de articulação de imagens, nos 

tensionamentos entre as formas moderna e contemporânea da experiência, entre o 

estático e o movimento através da montagem, nos choques temporais entre o 

instante e o fluxo, na negociação entre a regularidade calma do som e sua urgência 

culminando em silêncio, e entre a ficcionalização de imagens de um período de 

ditadura e o documental das ruas argentinas na primeira década do século XXI. Não 

é possível dissociar estética e política nessa obra. Vê-se em 4000 disparos um 

trabalho que se constitui ambíguo para, paradoxalmente, se posicionar de maneira 

viva e direta, apresentando questões em sua estética ao invés de explicá-las por 

meio da representação. 

 
 

Notas 
1
 Cf. DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

2
 Segundo Dubois (2012, p.2), as relações entre cinema e fotografia constituem um universo passível de ser 

analisado por diversas problemáticas transversais. Em seu artigo A imagem memória ou a mise-en-film da 
fotografia no cinema autobiográfico moderno, o teórico estabelece a investigação de procedimentos de 
autobiografia e autorretrato realizados por alguns “cine-fot grafos” em suas obras h bridas  Opta-se aqui por 
explorar uma obra de arte contemporânea brasileira em suas estratégias estéticas e políticas existentes entre o 
cinema e a fotografia. 
3
 A 32

a
 Bienal de Arte de São Paulo, na qual o próprio Jonathas de Andrade exibiu seu recente trabalho O peixe 

(2016), trouxe, por exemplo, uma obra de Pierre Huygue denominada De-Extinction (2016) instalada em uma 
sala bastante escura e com uma tela enorme, similar em tamanho às encontradas em cinemas de shopping. 
Enquanto O peixe – assim como 4000 disparos – foi apresentado em uma escala mais intimista e que permitia 
que as pessoas sentassem em frente ao trabalho para vê-lo, De-Extinction, mesmo em um grande espaço, não 
possuía assentos, e sua opulência visual e sonora causavam sensorialmente certa opressão do público. Esta 
nota não tem caráter de juízo de valor, mas deseja explicitar como as maneiras de apresentação das obras estão 
absolutamente ligadas ao tipo de efeito e contato que se quer ter com os visitantes da exposição a partir das 
características estéticas dos trabalhos. 
4
 Primeiro plano é a denominação de um enquadramento no qual a figura humana é visualizada do peito para 

cima. Também pode ser chamado de close-up ou close.  
5
 Não é à toa que 4000 disparos foi utilizado no show Verdade, uma ilusão, de Marisa Monte, como projeção de 

fundo durante a música Não vá embora, que se inicia com o verso “E no meio de tanta gente eu encontrei voc ”  
Nesse caso particular, foi feita uma grande projeção e não se ouve o áudio da instalação. Há um vídeo amador 
no link <https://www.youtube.com/watch?v=HzpQe-4wFFo>.  
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