
a Nova York dos anos 60, um
ancião entrega ao recepcio-
nista do Museu de Arte Mo-
derna duas sacolas de com-
pras cheias de fotografias. O

curador do museu não reconhece o ho-
mem, mas a secretária lê no cartão de
visita o nome do húngaro André Kertész.
O curador está perplexo. Jura que o fotó-
grafo de rua morreu três décadas antes.

O artista, contudo, está vivo e infeliz
àquela altura, e morrerá apenas aos 91
anos, em 1985. Por uma década e meia,
até 1962, ele vivera sem que nenhuma
proposta de exposição lhe fosse feita em
terra americana, aquela onde ele esco-
lhera permanecer, vindo da Paris dos
anos 30. E isto era de estranhar, já que
Kertész, naquele tempo ou em qualquer
outro, fora um dos maiores nomes da
história da fotografia.

O difícil é saber se a fotografia tem urna
história. Arte recen-
te, não foi sistemati-
zada ainda, como a
literatura, que se sub-
mete a períodos his-
tóricos e estilos esta-
belecidos por teóri-
cos. Quem escreve sobre fotografia
usualmente é um apaixonado que não fo-
tografa, como o romancista inglês Geoff
Dyer, autor de instante Contínuo - Uma
História Particular da Fotografia (Compa-
nhia das Letras, 294 págs., R$ 49).

Dyer fez neste livro um trabalho ex-
tenso como observador da arte. O ensaio
é uma visão particularíssima de um de-
senrolar de fotos que o romancista, autor
do premiado ensaio de 1991 But Beauti-
fui, sobre o jazz, classifica de forma curio-
sa, segundo os elementos presentes em
imagens que se tornaram clássicas: cer-
cas, bancos, chapéus, cegos, mãos.

O escritor é docemente arbitrário em
suas escolhas. Prefere o fotógrafo do
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mundo da moda e das celebridades Ri-
chard Avedon, por exemplo, àquele das
estradas e drive-ins, Robert Frank. Em
momentos como este, que se repetem
no livro, fala como o biógrafo da bossa
nova que descarta o acordeão em favor
do violão. O fato é que Dyer tem muito
a dizer sobre acordeões, especialmente
aqueles tocados pelos cegos em sofri-
mento nos Estados Unidos pós-depres-
são. Os teclados são corno máquinas de

servem de travesseiros para os pobres
sem emprego que dormem na rua. Os
chapéus fazem o homem.

Na administração do presidente Fran-
klin D. Roosevelt, o programa intitulado
New Deal propôs reestruturar a econo-
mia americana de modo a aliviar o fardo
sobre os pobres. O órgão governamental
Farm Security Administration cuidou
dos agricultores. Diretor da FSA, o eco-

escrever, ocupadas em produzir o ro-
mance de um tempo ruim.

À moda do que o escritor argentino
Jorge Luis Borges fez com os animais, es-
tabelecendo uma categorização "chine-
sa" para eles, distinguin-
do, por exemplo, os que
"se agitam feito loucos"
dos "inumeráveis", Dyer
procura, em primeiro
lugar, classificar as foto-
grafias segundo a dispo-
sição e qualidade dos
chapéus que pululam
nas imagens do início do
século. Os chapéus são
elegantes, amassados ou

nornista Rexford Tugwell nomeou o as-
sistente de ensino Roy Stryker para
chefiar a seção histórica do departa-
mento, em 1935. Por dois anos, a partir
dali, Tugwell e Stryker investiriam na

documentação fotográ-
fica como instrumento
de denúncia.

Stryker fez listas sobre
o que os profissionais de-
veriam fotografar. Divi-
diu os objetos por temas.
Eis uma relação de itens
que deveriam ser cober-
tos pelas lentes em "ro-
teiro para o verão": "Pes-
soas de pé à sombra de



PERSPECTIVAS. Em 1962, depois
de mais de uma década sem expor,
André Kertész apresenta a foto acima,
na qual o banco quebrado centraliza
a composição. O artista aprendera
na Hungria natal a lidar com linhas

perfeitas, como as que se vêem na imagem
noturna feita em 1914. A ausência de
visão inspirou muitos fotógrafos, entre
eles Walker Evans, que mudou o modo de
ver depois que tomou conhecimento da
cega retratada por Paul Strand em 1916
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árvores e toldos. Janelas abertas em
bondes e ônibus; água potável de uma
fonte ou poço antigo; lugar sorabreado
à beira de um rio - com o sol se refletin-
do na água; pessoas nadando em pisci-
nas, rios e ribeirões".

Dorothea Lange, Ben Shahn, Russell
Lee, Arthur Rothstein e Walker Evans
mergulharam nesses universos munidos
de sua visão peculiar. Doro-
thea, por exemplo, circundava
personagens que pareciam
pensar sobre o futuro. Shahn
era debochado e invasivo. Wal-
ker Evans trabalhava sobre o si-
lêncio dos mobiliários. As fo-
tos de tais artistas tornados cé-
lebres supunham a existência
de um americano com fome.

Esses fotógrafos documen-
taram a dor americana sem
sensacionalismo. E tornaram
o americano clássico. Quem vê
postos de gasolina e pneus co-
mo os presentes naquelas ima-
gens sabe de que América se
fala. Era preciso dar as costas
para as convenções de beleza
fotográfica produzidas em es-
túdio. O humor ocasionalmen-
te estava presente, como nas
fotos de Ben Shahn.

Shahn tinha um estilo pouco
delicado para comentar, por
exemplo, o trabalho da polícia.
Olhava o grande traseiro do ho-
mem da lei, como na foto "Xeri-
fe durante a greve", feita na Vir-

ga do fotógrafo que caçava imagens no
metrô. Walker Evans era um desses pro-
fissionais que detestavam a pose. Ele que-
ria o homem real. Esta era sua determina-
ção desde que vira a imagem de uma pe-
dinte cega produzida em 1916 por Paul
Strand. Os homens sem visão o fariam ver.

Algumas décadas depois, Diane Arbus
ainda fotografava cegos por acreditar

gínia Ocidental, em 1935, e cortava sua
cabeça. "Para mim, que sou um observa-
dor inglês", escreve Dyer "duas coisas in-
ter-relacionadas caracterizam um xerife:
a capacidade de preencher um cinturão e
a vontade de se sentar."

Tudo começou na fotografia de rua,
ele diz, quando Paul Strand e Alfred
Stieglitz se postavam com equipamen-
tos leves diante de seus personagens.
Antes, os pioneiros Jacques-Henri Lar-
tigue e Eugène Atget haviam fincado cà-
meras de diversos quilos na calçada,
num procedimento ousado, que ambi-
cionava reproduzir o frescor dos passan-
tes. Agora, contudo, o ditame dos fotó-
grafos era o de roubar imagens espontâ-
neas sem serem vistos.

As câmeras passaram a se tornar me-
nores, adaptadas, por exemplo, sob a man-

que eram genuínos. "Eles não sabem
quais são suas expressões, de modo que
não há máscara", dizia. Uma vez, ela fo-
tografou Jorge Luis Borges no Central
Park de Nova York, e ele parecia olhar
longe. Borges atravessa este livro. É deli-
cioso ouvir Dyer relatar a experiência vivi-
da por Richard Avedon diante do escritor.

O fotógrafo chegou a
Buenos Aires no dia em
que o argentino perdera
a mãe. Borges não des-
marcou a visita e recebeu
Avedon no horário com-
binado. O cadáver da mu-
lher repousava no quarto
da casa onde os dois se
encontravam. Na sala,
sob baixa luminosidade,
Borges pediu a Avedon

que retirasse de determinada estante um
livro de Rudyard Kipling. Avedon leu um
poema do autor e Borges recitou uma ele-
gia anglo-saxônica. Depois disso, Avedon
tirou várias fotos, mas, ao revelá-las, viu
que não funcionavam. "Achei que havia
ficado tão emocionado que não passei na-
da de mim para o retrato."

Quatro anos depois, Avedon leu o re-
lato do escritor Paul Theroux
sobre urna visita idêntica que
fizera a Borges. Ela continha a
baixa luminosidade, Kipling e
a elegia. Avedon entendeu, en-
tão, por que fracassara. "A atua-
ção de Borges não permitia
uma interação. Ele havia feito
seu retrato muito antes, e eu só
podia fotografar aquilo." Dyer
arrisca que, neste caso, nada
restou para o fotógrafo ver. Ele
foi cegado pelo escritor.

Tudo isso para dizer que, em
uma fotografia, está revelado o
autor, não seu objeto. Borges
não se deixou fotografar porque
sofria de autoria. Trata-se de al-
go que o francês Henri-Cartier
Bresson entendia muito bem.
É outro personagem importan-
te no livro. Uma pena que a edi-
ção não tenha obtido a permis-
são para reproduzir suas fotos.
Ele contradiz Dyer porque
acredita não haver uma razão
para que tantos fotógrafos cap-
turem cegos e acordeões. Há
apenas coincidências, ele crê.

Para Bresson, não existe o instante con-
tínuo no tempo, como o quer o roman-
cista, mas aquele que não se repete. Em
um momento único, diz o francês, o fo-
tógrafo dispara seu olhar e deixa impres-
sa a geometria da própria emoção.

Em O Instante Contínuo, Dyer não estu-
da as pinturas que resultaram nos traba-

lhos monumentais desses
fotógrafos. Por essa razão,
desconhecemos o que
viu André Kertész para se
tornar André Kertész. Is-
to talvez porque, no fun-
do, Dyer seja aquele que
mais acredite no instan-
te único. Para ele, a foto-
grafia corre livre pelo
tempo, como um jovem
que despreza os pais.

Text Box
Fonte: Carta Capital, a. 15, n. 509, p. 60-62, 20 Agosto. 2008.




