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RESUMO 
Este artigo trata de uma produção poética de litografias resultante de distintos 
procedimentos como a fotografia, a gravação e a impressão. As imagens são capturadas 
pela autora durante suas caminhadas silenciosas em diferentes praias em que registra 
elementos da natureza e objetos que aportam como oferendas em suas margens. Esses 
aportes resultam em uma série de trabalhos cujos processos combinatórios criam um 
encontro de imagens que procura interrogar a transitoriedade de instantes efêmeros, 
sinalizando certa permanência de silêncios e ruídos, de presenças e ausências. O estudo 
aborda aspectos relacionados com a potencialidade da imagem, no momento em que 
proporciona outra visibilidade e percepção possível. 
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ABSTRACT 
This article deals with a poetic production of lithographs resulting from different procedures 
such as photography, engraving and printing. The images are captured by the author during 
her silent walks on different beaches in which she records elements of nature and objects 
that appear as offerings on the shores. These contributions result in a series of works, whose 
combinatorial processes create an encounter of images that seeks to interrogate the 
transience of ephemeral moments, signaling certain permanence of silences and noises, of 
presences and absences. The study addresses aspects related to the potentiality of the 
image, while providing another possible visibility and perception. 
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Introdução 
Neste estudo, abordamos alguns aspectos relacionados com a temporalidade da 

imagem capturada pela fotografia, uma técnica que, atualmente, está sempre ao 

nosso alcance, disponível em dispositivos como os celulares que carregamos em 

nossas bolsas. Disparamos o desejo compulsório de registrar imagens de quase 

tudo que apreciamos e vivenciamos momentaneamente, resultando em inúmeros 

arquivos que estouram os limites de armazenagem, sendo necessário selecionar e 

excluir muitos desses arquivos. Algumas são imagens passageiras que 

desaparecem com o mesmo gesto que as apreendeu, ao passo que outras 

permanecem no limbo do arquivo, para, talvez, serem acionadas em um outro 

momento. Nesse meio, entretanto, emergem imagens que, verdadeiramente, 

convocam o olhar e instigam nosso imaginário. São imagens inquietantes que nos 

afetam, nos colocam em relação com a singularidade de um instante que nos leva a 

ver algo, além do referente. Podemos dizer que, nelas, habitam talvez, o punctum 

bartheano, pois, apesar de apontar para o lado do referente, somos impulsionados a 

perceber outros possíveis sentidos.  

A imagem, de acordo com Etienne Samain (2012, p. 155), “nos provoca, nos ensina, 

nos inunda e nos satura. Imagens que chegam a nos fazer descobrir, [...] os 

cantinhos da nossa aldeia planetária até que envesguemos”. Porém, diante da 

profusão heterogênea e indistinta de imagens que atualmente visualizamos, 

igualmente, é fundamental “redescobrir não apenas as funcionalidades heurísticas 

diversas das imagens, mas seus profundos e necessários valores de uso”. (SAMAIN, 

2012, p.155).   

Os trabalhos poéticos da série Oferendas são elaborados a partir do entrelaçamento 

indicial de imagens mediadas por diferentes operações combinatórias, que, ao 

serem colocadas em relação umas com as outras, propiciam que vejamos para além 

de um visível imediato. São imagens que fazem analogias com uma realidade 

experienciada com a natureza. Etienne Samain (2012, p. 157), sugere que “as 

imagens pertencem à ordem das coisas vivas”, ou seja, podem ser percebidas como 

“um fenômeno na medida em que torna sensível todo um processo que combina 

aportes dos mais variados”.  
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De certa maneira, uma imagem habitada implica em pensarmos sobre como 

podemos “descobrir o tempo da imagem, o tempo na imagem”. (SAMAIN, 2012, 

p.153). E qual seria o tempo e a potencialidade da imagem diante das tecnologias 

atuais? E como detectar o tempo em imagens provenientes de fotografias e 

configuradas por meio de litografias? Abordamos essa questão mais adiante, na 

segunda parte deste estudo. 

Em relação ao tempo da imagem, somos convocados a pensar que, em cada época 

e cultura, ocorrem desdobramentos e deslocamentos sob distintas formas.  Ao longo 

da história da humanidade, diferentes técnicas, tecnologias e meios expressivos 

foram empregados na produção de imagens e também como uma possibilidade de 

serem “mediações entre homem e mundo”. (FLUSSER, 2002, p. 9). Porém, o autor 

afirma que o mundo não é acessivel imediatamente, por isso a necessidade da 

interposição de imagens. Além disso, “o homem, ao invés de se servir das imagens 

em função do mundo, passa a viver em função de imagens” (p. 9). Contudo, a 

imagem não é compreendida como sendo um deciframento dos signifcados do 

mundo, ao contrário, o mundo acaba sendo vivenciado como imagem. E o que de 

fato deciframos quando nos encontramos diante de uma imagem? Flusser comenta: 

“Quem quiser aprofundar o significado e restituir as dimensões abstraídas, deve 

permitir à sua vista vaguear pela superfície da imagem” (2002, p. 7).  Ao tentarmos 

decifrar uma imagem, num primeiro momento, apenas obteremos um significado 

superficial. E, no vaguear entre os elementos da superfície da imagem, o olhar se 

movimenta e estabelece “relações temporais”, selecionando o que mais lhe 

interessa. Nesse fluxo podem eclodir analogias significativas.  

No entendimento de  Etienne Samain (2012, p. 153),  

Para falar do tempo plural na imagem, em todas as imagens quando, 
fortes e firmes, nos colocam em relação com elas, quando, humanas, 
nos convocam a olhar nossa história e nosso destino como sendo 
este tempo heterogêneo composto de passado, presente e futuro. 

As imagens não podem ser relacionadas apenas a formas visíveis de objetos, uma 

vez que são muitos os elementos que nos mostram e nos conduzem para dentro e 

para fora delas. Os significados são múltiplos e complexos, pois, em suas distintas 

camadas, habitam memórias, lembranças, esquecimentos, afetos e desafetos. 
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Pertencem a uma grande família de fenômenos que acionam temporalidades e 

espacialidades. “Ela é o lugar de um processo vivo, ela participa de um sistema de 

pensamento. A imagem é pensante”. (SAMAIN, 2012, p.158).  

No entrecruzamento de diferentes processos combinatórios, as imagens que 

compõem a série Oferendas são impregnadas do incessante fluxo e refluxo das 

águas, das areias, das caminhadas, desde o instante em que são capturadas pelo 

olho e pela máquina. É um percurso complexo que envolve o pensar e o fazer, o 

tempo e o espaço da imagem e na imagem. Rancière coloca que, “a imagem é a 

significação das coisas inscritas diretamente sobre seus corpos, sua linguagem 

visível a ser decifrada”. (2012, p. 22). Contudo, diante da profusão de imagens do 

mundo atual e do fato de nos deparamos com a interação de imagens oriundas de 

distintas tecnologias, como aprofundar nosso entendimento sobre elas? 

Fotografia : cruzamentos de meios analógicos e digitais 
O universo e a profusão de imagens que vemos atualmente, tem suas origens na 

fotografia. Desde sua invenção, inúmeros estudos e autores têm fomentado 

discussões sobre os aspectos que envolvem sua natureza, suas especificidades e 

seus limites técnicos, questionando sua possibilidade de registrar a vida, a 

existência das coisas, dos objetos e de fazer entrecruzamentos mediados por 

diversas processos e tecnologias. Assim, incialmente, a fotografia analógica, 

também denominada de base química, nasceu da união da criação artística e da 

tecnologia, que, por um lado, dialoga com a arte tradicional de representação de 

imagens que se aproximam dos efeitos da pintura e, por outro, busca novos 

desdobramentos em relação aos próprios códigos técnicos. 

Em termos gerais, a fotografia tem sido elucidada por sua analogia com o referente, 

com o objeto. Ou seja, a fotografia adere ao real, reproduz ao infinito o que ocorreu 

apenas uma vez, “[...] repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente”. (Barthes, 1984, p. 13).  Para esse autor, a técnica da fotografia 

entrecruza aspectos de ordem química, isto é, atua pela ação da luz sobre certas 

substâncias e aspectos de ordem física, pois a imagem é formada pelo dispositivo 

óptico. Embora a fotografia, em sua origem, seja considerada um instrumento da 

ciência e da memória, de registro documental, enquadramento e captura de um 

instante decisivo, aliado a processos químicos de laboratório, também podemos, 
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nela, detectar intervenções e experiências realizadas por fotógrafos e artistas, que 

promovem seu lado impuro e imaginário. Surgem as fotografias encenadas, 

construídas, contaminadas, as fotomontagens provenientes de recortes e 

recombinações de fotografias convencionais, além da inserção de elementos 

oriundos de outros meios, como a pintura e o desenho, criando efeitos de camadas, 

o que também podemos encontrar nos recursos das mídias eletrônicas.  

Por outro lado, a passagem do universo analógico para os meios digitais modifica 

profundamente os dispositivos e os lugares de produção de imagens. Para André 

Rouillé (2009), a fotografia digital é composta por um sistema de captação que 

transforma as informações luminosas em sinais elétricos e depois em arquivos 

informáticos gerados pela linguagem do computador. Nesse processo, de acordo 

com o autor (2009, p. 453),  

É eliminado o sistema químico de positivo-negativo, que é a base da 
fotografia e a sua reprodutibilidade, em prol de um sistema digital 
onde o arquivo-imagem, produto de algoritmos e de cálculos, 
acessível por meio de um computador e de um programa específico, 
não tem mais ligações com a realidade material.  

As imagens, no universo digital, são resultantes de uma série de números e cálculos, 

desconectados de seu referente material de uma realidade externa, porém 

conectadas a outro meio. Ao mesmo tempo em que, nos processos digitais, os 

dados são numerizados, também são criados modelos de sombra e luz para gerar 

efeitos visuais que aludem à realidade, como podemos observar em fotografias 

digitais, na televisão, em filmes, entre outras aplicações do computador.  

As imagens numerizadas sugerem afinidade com a fotografia, embora a 

processualidade técnica seja diferente. Na fotografia analógica, o processo é 

mecânico e químico, envolve a abertura do obturador e os fluxos de luz através da 

lente são focados sobre uma película química, diferenciando-se na imagem 

numérica. Michael Rush (2000, p. 8) coloca que, 

A fotografia é aquela que fisga e conserva um fragmento do tempo, 
mas uma imagem criada dentro do computador, não reside em 
nenhum lugar e nem no tempo: numerizada por meio do escaner, e 
depois de modificada por um programa informático, as imagens 
numerizadas, montadas, apagadas ou unidas, parecem abolir as 
fronteiras normais entre o passado, o presente e o futuro. 



 

 
BLAUTH, Lurdi. Oferendas: imagens mediadas entre a transitoriedade de silêncios, ruídos e impressões 
litográficas, 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.3876-3889. 

3881 

As imagens produzidas por meios numéricos, “são superfícies imaginadas”, uma vez 

que suas propriedades modificam-se quando geradas no computador. No 

entendimento de Flusser (2008, p. 16) “as novas imagens não ocupam o mesmo 

nível ontológico das imagens tradicionais”, consideradas como “superfícies 

abstraídas de volumes”, ao contrário, são “imagens técnicas construídas por 

pontos”. Apesar disso, emerge uma outra temporalidade e uma nova maneira de 

configurar imagens tradicionais e imagens numéricas.  Num sentido amplo, todas 

imagens produzidas inserem-se nos códigos simbólicos de determinada sociedade, 

apresentam tempos e espaços diferentes, contribuem para percebermos o mundo de 

outra maneira. Não estão decodificadas para serem vistas de uma única forma, 

participam e rompem superfícies que nos levam “em direção a outras profundidades, 

outras estratificações, ao encontro de outras imagens”. (SAMAIN, 2012, p. 159). 

O processo de digitalização da luz que passa através da lente, não é mais ou menos 

artificial do que o processo químico da fotografia tradicional. Bolter e Grusin (2000) 

argumentam que a fotografia digital pode ser tão transparente quanto a fotografia 

analógica. É uma decisão puramente cultural afirmar que manipular os valores de 

cor de uma imagem digitalizada pelo algoritmo é uma alteração da verdade da 

imagem, enquanto manter um negativo analógico no tempo do banho em 

desenvolvimento não é.   

A passagem da fotografia analógica para a fotografia digital não é apenas uma 

questão técnica. Se pensarmos na fotografia analógica, por exemplo, podemos 

reconhecer “uma continuidade de matéria entre as coisas e as imagens” (Rouillé, 

2009, p. 453), que é, sobretudo, baseada em um sistema físico e químico. Na 

fotografia digital, a etapa dos sais de prata desaparece totalmente e as imagens são 

transformadas em arquivos informáticos, um produto de algoritmos e cálculos, 

rompendo com a realidade material do contato com as coisas do mundo.  

O que presenciamos é resultado de mediações, o que não quer dizer que o real seja 

ignorado, modificando os nossos modos de percepção e que expandem os limites 

configurados pelo processamento de novos meios e dispositivos. Embora as  

imagens geradas no universo digital estejam aliadas à simultaneidade e rapidez em 

suas possibilidades de inserção e de circulação, igualmente, provocam novas 

experiências e vivências em relação ao espaço tempo. Ao fotografarmos, há, em 
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nosso olhar, um desejo oculto de fixarmos algo do mundo, de interrogar, de criar e 

produzir sempre outras imagens. 

Série Oferendas: uma produção poética entre imagem, matriz, impressão  
A partir das abordagens acima, teço algumas reflexões sobre minhas investigações 

poéticas atuais, provenientes de diferentes processos combinatórios para a 

produção de imagens, como a fotografia, a manipulação no computador, a gravação 

em chapas de offset e a impressão com processos litográficos em prensa de rolo.  

Os trabalhos da série Oferendas, de 2017, são imagens realizadas a partir de 

fotografias obtidas durante caminhadas em margens de praias no extremo sul do rio 

Grande do Sul, na lagoa dos Patos, praia do Laranjal, Pelotas, RS; e, ao longo da 

orla do mar, praia de Capão da Canoa, RS. O termo oferenda, embora tenha uma 

conotação associada a distintos rituais de celebração, em minhas deambulações ao 

longo dessas margens, resultam do meu encontro introspectivo com uma natureza 

plena de sonoridades relacionadas ao movimento das águas, dos pássaros, das 

conchas, das pegadas, dos objetos e de outros elementos. (Figura 1).  

 

Figura 1 Lurdi Blauth 
Série Oferendas 2017 

Litografia s/ papel Hannemühle, 28 x 20 cm 
Fonte: arquivo da autora 

 

Essas observações silenciosas instigam o desejo de registrar, talvez, a permanência 

desses vestígios e marcas oriundas de alguma presença. São imagens de rituais 

aliados a crenças que ofertam flores, por exemplo, que são lançadas ao mar como 
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forma de agradecimento ou mesmo para alcançar algum desejo. Simultaneamente, 

há também um desencanto, ao me deparar com o depósito displicente de objetos e 

detritos. Não obstante, também esses gestos e ações são como oferendas do 

homem à natureza, pois com o movimento das marés, das chuvas, tudo retorna à 

água e, consequentemente, ao homem. (Figura 2). 

 

Figura 2 Lurdi Blauth 
Série Oferendas 2017 

Litografia s/ papel Hannemühle, 28 x 20 cm 
Fonte: arquivo da autora 

 

São esses diversos elementos, em suas distintas formas e origens, que pungem 

meu olhar, pois, no instante em que são capturados, já não estão mais fadados a ser 

simples objetos. Ao serem fotografados, transformam-se em imagens inquietantes 

que me convocam a novos questionamentos. Em Samain, encontro refúgio para 

meus pensamentos: “a imagem não é um objeto, não é uma coisa. Ela é um ato 

posto diante de nós, oferecido aos nossos destinos”. (2012, p.162). 

As imagens da série Oferendas não se reduzem, apenas, a ação de registrar um 

objeto, não são banais. São desejantes, pois se destinam para um outro pensar e 

experienciar o tempo na imagem. Contudo, é necessário desdobrá-las e colocá-las 

em relação umas com as outras para que não sejam equiparadas apenas com uma 

reprodução de um referente. No jogo entre distintos aportes, são operados 

procedimentos que podem indicar novos sentidos, ou seja, a emergência de uma 

outra visibilidade da imagem. Para Jacques Rancière, (2012, p.15), 
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[...] imagem designa duas coisas diferentes. Existe a relação que 
produz a semelhança de um original: não necessariamente sua cópia 
fiel, mas apenas o que é suficiente para tomar seu lugar. E há o jogo 
de operações que produz o que chamamos de arte: ou seja, uma 
alteração da semelhança.  

Para esse autor, as operações das imagens em suas formas visíveis, sejam 

figurativas ou não, produzem uma distância, uma dessemelhança. Desse modo, 

retomamos as indagações apontadas sobre como detectar o tempo nas imagens 

provenientes de fotografias alteradas por meio de diferentes procedimentos e, 

finalmente, impressas como litografias. O que ainda poderia ter equivalência com a 

realidade dos objetos fotografados e tratar de uma semelhança? São questões 

dialéticas e, nesse sentido, Rancière (2012, p. 16) que diz “não ser semelhante não 

equivaleria a renunciar ao visível. [...] o que se opõe à semelhança não é a 

operatividade da arte, mas a presença sensível [...]”.  

Os trabalhos que ora investigo, trazem à tona imagens de momentos transitórios e 

efêmeros que são cristalizados em imagens, matrizes e impressões. Cabe sinalizar 

que a fotografia é um dos importantes recursos de registro e de produção de uma 

certa semelhança com a realidade visível. Nesse sentido, ainda de acordo com 

Rancière (2012, p. 17), “ imagem não é apenas dupla, mas tripla. A imagem da arte separa 

suas operações da técnica que produz semelhanças. [...] reencontra em seu caminho outra 

semelhança, a que define a relação de um ser com sua proveniência e sua destinação [...]”.  

Esse aspecto, o autor denomina como arquissemelhança, que é “a semelhança 

originária, não a réplica da realidade, mas o testemunho de um outro lugar, de onde 

ela provém”. As imagens da série Oferendas, configuram esse outro lugar, um lugar 

movente. Ora remetem a seu referente, ora se abrem para múltiplas 

ressignificações. (Figura 3). 
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Figura 3 Lurdi Blauth 
Série Oferendas 2017. 

Litografia s/ papel Hannemühle, 28 x 20 cm. 
Fonte: arquivo da autora. 

 

Por outro lado, percebo que, ao iniciar uma nova série de imagens, certos gestos e 

processos são recorrentes, como os procedimentos por meios indiretos, como no 

caso da gravura. Nos trabalhos atuais, utilizo processos litográficos alternativos 

sobre chapas de offset, como uma possibilidade de trabalhar com a gravação de 

matrizes, aliada ao desdobramento de dispositivos digitais e analógicos. São, 

portanto, distintas etapas que constituem a processualidade para a produção dessa 

série, desde a fotografia digital, manipulação no computador, impressão, 

transferência, gravação pela ação da luz, revelação, fixação, entintagem e, 

finalmente, impressão sobre papel com prensa. (Figuras 4, 5). 
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Figura 4 Lurdi Blauth 
Série Oferendas 2017 

Litografia s/ papel Hannemühle,  28 x 20 cm 
Fonte: arquivo da autora 

 

 
   

Figura 5 Lurdi Blauth 
Série Oferendas 2017 

Litografia s/ papel Hannemühle,  28 x 20 cm 
Fonte: arquivo da autora 

 

Em termos gerais, as etapas dos meios técnicos da gravura implicam em processos 

de impressão pelo contato entre matriz, tinta e papel.  Contudo, a produção poética 

dessas imagens produzidas por procedimentos litográficos convencionais, é 

mediada de forma digital, o que provoca algumas indagações: o que ocorre com as 

semelhanças com seu referente original, em relação as suas luminosidades e 

granulações, no momento em que são transcodificadas para outros meios? A 
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captura fotográfica intenciona obter alguma semelhança de um instante do real, 

contudo, em suas distintas passagens por diversos meios, ocorrem perdas e acasos, 

cujas transformações são acrescidas durante o processo de criação. Quando as 

imagens fotografadas são digitalizadas e inseridas no computador, entretanto, 

perdem a aderência com a materialidade inicial, transformando-se em imagem-

matriz de uma matéria ausente, uma imagem sem matéria.  

Edmond Couchot (2003) trata a realidade virtual como imagem-matriz, uma imagem 

que não apresenta nenhuma aderência ao real; há um desalinhamento, pois as 

fronteiras que separam objeto e sujeito unem-se no universo virtual. Nessas 

relações, a imagem não se impõe, mas é definida no instante em que ocorre a 

conexão e a interpenetração, hibridizando o real e o virtual. “Na tela do computador, 

a imagem numérica se apresenta como uma matriz com duas dimensões de pontos 

elementares: os pixels”. (COUCHOT, 2003, p.160). Nos circuitos do computador, 

estão inseridos os diferentes valores dos pixels, que coincidem ponto a ponto com 

uma matriz numérica.                                                                                                                                                                                                                                           

O processo é mais ou menos o mesmo no caso de uma impressão 
sobre o papel. O pixel faz o papel de permutador – minúsculo – entre 
a imagem e o número. Ele autoriza a passagem do número à 
imagem. Para criar uma imagem, é necessário inicialmente criar a 
matriz matemática correspondente, isto é, efetuar as operações 
matemáticas que preencherão a memória da imagem. (COUCHOT, 
2003, p. 161). 

Nos meios digitais, podemos acessar cada um dos pontos mínimos da imagem e 

interferir sobre sua estrutura matricial, rompendo com as características das marcas 

e traços de uma imagem oriunda de procedimentos tradicionais. A produção desses 

trabalhos articula continuidades em suas semelhanças, porém, em suas 

intermediações e especificidades de diferentes meios, emergem, igualmente as 

descontinuidades do referente indicial.  

Menciono aqui uma indagação formulada por Flusser (2008, p. 63):  o que os 

imaginadores das imagens técnicas (e seus aparelhos) fazem para que as suas 

imagens signifiquem, e o que significam tais imagens? Acrescento ainda: como 

atribuir significados a uma imagem fotografada diretamente do seu objeto referente e 

a uma imagem criada por meios digitais? De acordo com o pensamento flusseriano, 

ao querer decifrar o que as imagens técnicas significam, é preciso olhar para além 
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de, apensa, aquilo que as imagens mostram em sua aparência. “Nas imagens 

técnicas o que conta não é o significado, mas o significante: o seu „sentido‟ é a 

direção para a qual apontam”. (FLUSSER, 2008, p. 69).  

E, para onde apontam as imagens que compõem a série Oferendas? Apontam, 

talvez, para os seus referenciais indiciais, fixam a transitoriedade de um momento do 

tempo no mundo, remetendo à memória do lugar de suas origens. (Figuras 6 e 7).  

 

 

Figura 6 Lurdi Blauth  
  Série Oferendas 2017 

  Litografia s/ papel Hannemühle,  28 x 20 cm 
  Fonte: arquivo da autora 

 

     
 

Figura 7 Lurdi Blauth  
  Série Oferendas 2017 
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  Litografia s/ papel Hannemühle,  28 x 20 cm 
  Fonte: arquivo da autora 

 
 

Para concluir, apresento breves considerações sobre a temporalidade de imagens 

impressas por meio de processos litográficos. Nesses trabalhos, habitam indícios e 

vestígios que evocam a presença e a ausência de silêncios e ruídos mediadas em 

contaminações provocadas pela interseção de diferentes procedimentos. Percebo 

que, nesse processo migratório, as imagens impressas ora adquirem novas 

granulações entre cinzas e pretos, ora aproximam-se dos contrastes de luz e 

sombra dos aspectos indiciários da fotografia. As intermediações são tensionadas, 

uma vez que o que está sendo visualizado é o resultado de mediações de distintos 

processos combinatórios, entre incessantes fluxos e refluxos dos aportes em orlas, 

configuradas por distintas naturezas, num movimento duplo, ou triplo, uma 

arquissemelhança, como nos diz, Rancière.  
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