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RESUMO 
O artigo trata sobre as relações entre fotografia e pintura em determinadas obras do 
artista Clóvis Dariano.Tratam-se de fotografias que evocam reminiscências pictóricas, 
seja por saturação dos cromatismos, seja pela utilização de fragmentos de pinturas de 
artistas como Bosch e Bruegel ou, ainda, denominando séries fotográficas com o título 
de Pinturas? As questões sobre neopictorialismo, platitudes, mestiçagens, e tablaeu 
photographique e encenação, serão abordadas, respectivamente, considerando 
contribuições de autores como André Rouillé/Dominique Baqué, Eric de Chassey, 
Icléia Cattani, Jean-Françis Chevrier e Michel Poivert. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
The article deals with the relations between photography and painting in certain works 
of the artist Clóvis Dariano. These are photographs that evoke pictorial reminiscences, 
either by saturation of chromatisms or by the use of fragments of paintings by artists 
such as Bosch and Bruegel or, still, denominating photographic series with the title of 
Paintings?. The questions on neopictorialism, platitudes, miscegenation, tablaeu 
photographique and staging will be approached, respectively, considering contributions 
from authors like André Rouillé/dominique Baqué, Eric de Chassey, Icléia Cattani, 
Jean-Françis Chevrier and Michel Poivert. 
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A fotografia, desde o seu surgimento, pôde absorver da pintura seus 

componentes formais - composição e enquadramento, seleção de áreas de 

luzes para dar ênfase em determinadas partes da cena, sombra para ocultar 

outros elementos, a possibilidade nitidez ou de difusão das formas e de 

texturas de superfícies; da pintura, também, utilizou determinados gêneros 

como naturezas-mortas, retratos, paisagens e assuntos como temas 

mitológicos, religiosos ou históricos. 

As reverberações da fotografia com outras linguagens, como a pintura o 

desenho e o teatro têm ganhado intensidade nas poéticas contemporâneas. É 

para este sentido que convergem as produções fotográficas do artista Clóvis 

Dariano (1950),1 na série Do Sagrado ao Profano (2013). O próprio título da 

série deixa claro que se trata de iconografias que evocam a ideia de rituais 

tanto de religiosidade, como de erotismo. As iconografias religiosas são 

decorrentes da captura de imagens dos rituais ligados à figura de Iemanjá com 

objetos de oferenda ou a partir de uma cena de circo que se transmuta em 

crucificação; outras composições são cenas impregnadas de sensualidade que, 

por vezes, insinuam uma situação que evoca rituais de sexualidade. 

Sabe-se que a fotografia tanto pode se caracterizar por registros de 

instantâneos, quanto por encenações. Para determinados artistas como 

Dariano, a fotografia não parece mais ser uma janela aberta para o mundo, 

mas se comporta como uma cena de palco. A produção fotográfica por meio de 

mise en scène é um dos emblemas de algumas poéticas contemporâneas, 

como detectou Michel Poivert: 

A fotografia “teatral” constitui a parte mais emblemática da 
fotografia contemporânea dos anos 2000. Quantos artistas não 
nos levariam ao estranho universo onde a fotografia não 
cumpre mais seu ofício de janela aberta para o mundo, mas de 
um espaço cênico? (POIVERT, 2010, p. 210). 

Alguns trabalhos da série Do Sagrado ao Profano se configuram pela forte 

presença da teatralização como também fizeram muitas pinturas figurativas da 

História da Arte. É importante destacar que um elemento em comum nessa 

série é a inserção de uma figura que congrega todo o acontecimento ao seu 

redor. Em torno dela gravitam outras figuras. No centro de uma de suas 
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Clóvis Dariano 
Fig. 1. Do Sagrado ao Profano, noturno, 2013 

Fotografia digital,180X60 cm 

Clóvis Dariano 
Fig. 2. Do Sagrado ao Profano, 

oratório, 2013 
Fotografia digital, 180X60 cm 

composições fotográficas, encontra-se um corpo em pose, centralizado, em 

foco, com uma luz pontual que parece recortá-lo do fundo e que contrasta com 

o outro plano de grupos de corpos desfocados que se desdobram pelo espaço 

e se diluem como fantasmas ou espíritos em meio à escuridão. A luz branca, 

que incide sobre o corpo da figura centralizada, retira o aspecto de carnalidade 

e gera uma aparência marmórea provocando um contraste com os demais 

corpos desfocados (Fig.1).   

 

 

A forma de trabalhar a luz nas fotografias de Dariano, impõe um tom de 

dramaticidade às cenas e os gestos corporais das figuras remetem a um 

espaço cênico. Portanto, a teatralização adota um sentido antinaturalista que 

se opõe ao registro de um instantâneo que poderia caracterizar a fotografia. Ao 

lançar mão da teatralidade, Dariano parece querer extrapolar os desígnios 

históricos de apreensão do real, pois em vez da realidade observada, está a 

fotografia construída.  
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Clóvis Dariano 
Fig. 3. Do Sagrado ao Profano, Maneirismo, 2013 

Fotografia digital, 150x107 cm 

 

Outras pinturas dessa série evocam o ritual erótico de corpos nus 

evanescentes que se movimentam no espaço, em torno de uma figura feminina 

nua que está no centro da composição, de contornos corporais bem delineados 

e de gestos insinuantes de uma sexualidade exacerbada (Fig. 2). Pode-se 

pensar, por um lado, como uma dança ritualística de corpos etéreos que se 

desmancham no espaço e as figuras se comportam tanto reverenciando, 

quanto abandonando o êxtase da figura central; e, por outro, a composição 

pode ser vista como sendo a mesma figura centralizada que se projeta em 

movimento no espaço. Esta forma de compor pode rememorar a ideia de uma 

concepção cinematográfica, dado o caráter narrativo da imagem. 

A produção fotográfica dessa série se caracteriza por reminiscências formais 

do universo pictural. Algumas de suas composições são dotadas de forte 

saturação cromática, de jogos de luzes, de iconografias e de enquadramentos 

que parecem revisitar o universo da pintura figurativa. Os cromatismos 

vermelhos que acentuam um caráter pictórico são obtidos, em seu processo, 

por meio de uma luz neon e por procedimentos de pós-produção digital. Parte 

desses trabalhos atuais foi originada numa série anterior, denominada 

Projeções em Vermelho (2002), na qual já apareciam os cromatismos em 

vermelhos e algumas iconografias presentes na série atual.   
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A pintura Barroca parece ser determinante para suas composições fotográficas, 

pelos contrastes exacerbados de luz e sombra, pelas diagonais dos corpos, 

pela movimentação dos panejamentos vermelhos que impregnam as figuras de 

um caráter de sensualidade (Fig. 3). A intensidade dos vermelhos de algumas 

fotografias, se deve, segundo o artista, “ao uso do vermelho nas pinturas 

Barrocas” (depoimento à autora, 2017). O artista coleciona reproduções de 

pinturas figurativas da história da arte, afirmando que as pinturas de 

Caravaggio, Rembrandt, Goya, Rubens, dentre outras, estão entre aquelas que 

são determinantes para suas escolhas poéticas (depoimento à autora, 2014). 

Como Dariano estudou pintura com Iberê Camargo, é natural que ele conserve, 

em sua produção fotográfica, um forte acento pictórico, seja nas intensidades 

cromáticas de suas fotografias, seja incluindo fragmentos de reproduções de 

pintura em determinadas fotografias.  

Há uma recorrência, em trabalhos da série, de marcar o centro da composição, 

seja pela visibilidade dada a uma figura centralizada ou pela forma como 

enquadra essa figura. A razão para criar composições com uma centralidade 

foi ter visto, segundo o artista, o filme A Ronda da Noite (2007), de Peter 

Greenaway, que remete à pintura de Rembrandt: as cenas são totalmente 

teatrais com a câmera fixa e a ação se desenvolve sempre centralmente” 

(depoimento à autora, 2014). Para realizar composições que têm por eixo a 

centralidade, ele projeta uma figura sobre um papel de desenho e depois 

fotografa. Antes da projeção, a superfície do papel é trabalhada com traços e 

manchas, de forma que as texturas criadas no papel se integrem com a figura 

projetada, deixando visível o processo de realização do trabalho, inclusive, com 

as dobras curvas das bordas do papel, nas laterais verticais da composição. O 

artista não esconde que a superfície utilizada na projeção é uma folha com 

desenho. Ele deixa transparecer a fita que cola o desenho à parede. Com 

grafismos, ele reforça um enquadramento da figura projetada sobre o papel. 

Assim, a concepção de enquadramento é dada pelas bordas e pelos traços que 

contornam o papel. Este procedimento acaba por gerar metaimagens, ou seja, 

imagens dentro de imagens. Isso é o que acontece num trabalho da série, cujo 

corpo lembra uma crucificação, na qual ele fotografou uma figura num circo 
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Clóvis Dariano 
Fig. 4. Do Sagrado ao Profano, o espírito só, 2006 

Projeção e fotografia analógica, 100X74cm 

com os braços abertos e a cabeça caída (Fig. 4.). Por meio de sistemas 

operatórios de pós-produção com técnicas digitais é criado o restante da 

composição, desde a inserção de imagens de objetos de oferenda utilizados 

em rituais, até os grupos de Iemanjás, com corpos esmaecidos em vias de 

desaparecimento, que são multiplicadas e formam uma linha horizontal de 

fundo que atravessa a composição. Portanto, fotografia e desenho se integram 

como linguagens do trabalho. Nessa obra, não está isento o caráter de 

teatralidade e a concepção dramática dos contrastes de luzes e sombras, da 

mesma forma que se verifica em todos os trabalhos dessa série. 

 

 

 

Portanto, as suas fotografias se reverberam com a linguagem da pintura, do 

desenho e da teatralidade. Pode-se afirmar que as fotografias de Clóvis 

Dariano se identificam com práticas da contemporaneidade. Para autores como 

André Rouillé (2009, p. 356) e Dominique Baqué (1998, p. 175), a fotografia 

contemporânea tem adotado práticas de ecletismo, reciclagens, mestiçagens, 

misturas de materiais, de referências, de gêneros, de estilos e de épocas, o 
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Clóvis Dariano 
Fig. 5. Pinturas? 1, 2013                                                            

Fotografia panorâmica, 120X82 cm 

culto ao original, dentre outros elementos. Esses autores utilizam o termo 

“neopictorialismo” para aquelas práticas que extrapolam os limites específicos 

de suas próprias linguagens e acabam por criando protocolos de singularização 

com atributos pictóricos. 

Pode-se dizer que as fotografias da série Do Sagrado ao Profano, de Dariano, 

ao criarem reverberações com a pintura, o desenho e o teatro acabam por 

extrapolar os limites específicos da prática fotográfica, produzindo mestiçagens 

de linguagens. 

 

 

 

Outra de suas séries que reverencia a pintura é a série de fotografia 

denominada Pinturas? (2013). Esse título, com um ponto de interrogação e o 

forte cromatismo das imagens, provocam no imaginário do espectador, em um 

primeiro olhar, uma sensação de ambiguidade se, na verdade, são pinturas ou  

fotografias (Fig. 5). Algumas fachadas de casas e paredes de muros, 

localizadas na praia de Cidreira, no Rio Grande do Sul, sensibilizaram o olhar 

do artista que as registrou, por vezes, com enquadramentos fotográficos 
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Clóvis Dariano 
Fig. 6. Pinturas? 3, 2013 

Fotografia panorâmica, 120X 82 cm 
 

aproximados, que evidenciam platitudes pictóricas e podem evocar, em certas 

obras, um forte diálogo com a pintura.  Algumas obras da série de fotografias 

denominada Pinturas?, podem ser abordadas pelo ponto de vista defendido 

pelo crítico Eric de Chassey, em seu livro Platitudes, que defende o uso do 

termo Platitudes para se referir a  fotografias desprovidas de profundidade, de 

perspectiva. Trata-se de uma fotografia “ frontal e sem profundidade, sem 

duração, sem interesse narrativo ou simbólico” (CHASSEY, 2006, p. 211). 

 

 

 

Se na história da fotografia as manipulações de imagens do real ainda eram 

realizadas de forma artesanal, na contemporaneidade, lançar mão de 

manipulações formais para obter o propósito estético ao qual se quer chegar 

com as imagens tem sua eficácia, como se sabe, com determinadas técnicas 

utilizadas no trabalho de pós-produção. E isto é o que faz Clóvis Dariano em 

suas operações plásticas nessa série. Para acentuar o caráter pictórico, o 

artista satura determinadas zonas de cores para “contrastar mais com a cor 

vizinha a ela” (depoimento à autora 2017), o que gera um reavivamento dos 

cromatismos e provoca uma maior associação com a pintura. Esses trabalhos 

exigem ampliações em grandes dimensões para gerar o que Jean-François 
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Clóvis Dariano 
Fig. 7. Festas Brasileiras, branco, 2009       

 Fotografia digital, 110X110 cm 

 
 

Chevrier denominou de tableau photographique, de forma que as fotografias 

remetam, assim, à forma quadro da pintura. 

Embora os enquadramentos aproximados excluam a figuração da casa como 

um todo, o artista não chega a uma desrealização por completo da imagem, 

pois sempre há um elemento compositivo que remete ao real: uma grama ou 

calçada na borda inferior; um buraco, um descascado, uma textura de cimento 

ou de ripas nas paredes ou uma estrutura de janela. Dariano explora o limiar 

entre figuração e abstração, entre fotografia e pintura (Fig. 6).  

 

 

 

Outra de suas séries fotográficas que também se apresenta no limiar entre um 

real e uma desrealização, entre a fotografia e a pintura, é a série Festas 

Brasileiras, (2009). Para constituir esses trabalhos, Dariano fotografou blocos 

de cenas do Carnaval de Santa Teresa e da Festa Bumba meu Boi, em São 
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Cristóvão, ambas festas que visitou no Rio de Janeiro. Partindo de uma tomada 

aérea, fotografou imagens noturnas que resultaram em acentuados 

cromatismos que agregam uma aparência pictórica, não somente pelas cores, 

mas, também, porque utilizou longas exposições provocando desfocamentos, 

cujos borrões aludem a pinceladas, como em Festas Brasileiras, branco (2009) 

(Fig. 7). Para gerar uma potência pictórica de mais intensidade, o artista, num 

trabalho de pós-produção, satura ainda mais determinadas cores da captura 

original. Com este sistema operativo, o artista joga com partes dos elementos 

compositivos de corpos ainda reconhecíveis e outras partes apresentadas 

como “pinceladas” que rejeitam uma noção de realidade. Para causar um 

estranhamento na percepção das imagens, o artista parte de uma imagem 

central que depois é reproduzida, multiplicada e modificada em seus 

cromatismos. Na fotografia Festa Brasileira, o caos (2009), Clóvis Dariano 

compartilha imagens de festas populares com fragmentos de reproduções da 

pintura O Jardim das Delícias (1503-1515), de Hieronymus Bosch e da obra A 

luta entre o Carnaval e a Quaresma (1559), de Peter Bruegel, que, em um 

rápido olhar, podem passar desapercebidos, dado o acúmulo de elementos 

composicionais repetidos. As grades em diagonais separam as faixas de 

repetição dos conjuntos de pessoas que dividem os blocos, o que oferece um 

dinamismo à composição e, ao mesmo tempo, um sentido de massificação 

(Fig. 8).  
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Clóvis Dariano 
Fig. 8. Festas Brasileiras, o caos, 2009 

Fotografia digital 150X99.86 cm 
 

 

 

 

 

A ênfase fotopictórica nas obras de Clóvis Dariano traz contribuições 

substanciais para pensar de que forma parte da arte contemporânea tem 

rejeitado a concepção de especificidade em prol do cruzamento de linguagens. 

A permeabilidade de cromatismos pictóricos em suas fotografias, a aparência 

de pinceladas, a citação iconográfica de detalhes de obras de artistas da 

história da arte, a referência ao claro-escuro barroco, como se verificou, trazem 

aportes de questões sobre o neopictorialismo, platitudes, mestiçagens, tableau 

photographique e encenação. 
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Notas 

                                                           
1
 Clóvis Dariano trabalha e vive em Porto Alegre. De 1969-1972 realiza o Curso Superior em Propaganda 

e Bacharelado em Artes Visuais. Nos anos de 1960 estudou com o pintor Iberê Camargo e desde os anos 
de 1970, dirige seu próprio estúdio fotográfico. No final dessa década, participou do “Nervo Óptico,” 
coletivo de artistas que produziram obras contemporâneas, com Carlos Asp, Carlos Pasquetti, Mara 
Álvares, Telmo Lanes e Vera Chaves Barcellos. Possui obras nos acervos do Museu Francês da 
Fotografia, Museu de Arte da UFRGS, na coleção Joaquim Paiva, na coleção Gerdau, dentre outras. Já 
participou de diversas exposições como A Fotografia Brasileira Contemporânea, no Museu Nacional de 
Arte de La Paz, na Bolívia, I Bienal Internacional de Curitiba, retrospectiva Nervo Óptico, em Porto Alegre 
e Centro Cultural São Paulo, São Paulo, Individual na Fotovisa, em Krasnodar, Rússia, entre outras. 
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