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Fotografia "construída" permite a "Invenção de um Mundo", exposição que reúne 127 obras de 30 
artistas do acervo da Maison Européenne de Ia Photographie.   
 
O que dizer de fotografias produzidas com modelos que são seres disformes, doentes, fenômenos 
de circo, postos diante de cenários pintados? Ninguém é obrigado a olhar, pode passar direto 
para uma série de fotografias de sósias de Michael Jackson em várias partes do mundo, alguns 
com o rosto modificado por cirurgias plásticas. Ou para diante de autorretratos travestidos, 
fotomontagens de combinações corporais em que o fotógrafo questiona a identidade sexual. 
Divertidas, mesmo, são as fotografias em que o autor toma seu cachorro como modelo, para 
realizar ensaios numa espécie de crítica social. Pela ordem, os autores dessas criações singulares 
no motivo, na preparação cenográfica, no tratamento de pós-produção são Joel-Peter Witkin, 
Valérie Belin, Pierre Molinier e William Egman, artistas presentes na exposição "A Invenção de um 
Mundo", aberta desde quinta-feira no Itaú Cultural, em São Paulo. 
 
É de uma variedade extraordinária na temática, nas técnicas, e nas visões de mundo e 
circunstâncias que transformam a realidade perseguida por quem está por trás de uma câ-mera 
o conteúdo da exposição de 127 obras de 30 artistas, trazidas do acervo da Maison Eu-ropéenne 
de Ia Photographie, como parte do programa do Ano da França no Brasil. Os brasileiros Vicente 
de Mello e Vik Muniz também participam. No segmento de vídeos, igualmente do acervo daquela 
instituição francesa, a brasileira Cris Bierrenbach está entre os sete jovens realizadores, com seu 
"Identidade". 
 
Não se trata de fotografia, apenas. É fotografia transformada, manipulada, inserida em modos de 
expressão que transcendem o momento da captura de imagens há toda uma preparação cênica, 
por exemplo, e depois, no fim do processo, a aplicação do melhor da tecnologia, inclusive de 
impressão, para criar efeitos, provocar os sentidos, sugerir interpretações. Tudo acontecendo 
num encontro entre autor e espectador em que se exclui o interesse por representar ou enxergar 
aquilo que se convencionou chamar de "realidade". O que se tem ali é fotografia "construída" 
inclusive com integração de desenho, pintura e outras formas de manifestação artística, também 
chamada de pós-moderna, contemporânea, encenada, expandida, contaminada. Não por outra 
razão, a mostra leva o nome de "A Invenção de um Mundo". 
 
Nas palavras dos curadores, o brasileiro Eder Chiodetto e o francês Jean-Luc Monterosso, que 
assinam texto de apresentação da exposição, "tais denominações buscam revelar a capacidade 



 
 
desse tipo de fotografia de se mesclar com outras 
linguagens, como cinema, pintura, gravura e teatro, por 
exemplo, num movimento que tende a tornar mais 
complexas e desafiadoras tanto sua simbologia quanto 
sua classificação". O artista, então, "é como um 'metteur 
en scêne', pois cada fotografia é o resultado elaborado de 
uma concepção prévia, direção, produção, montagem 
cênica e pós-produção". 
 
Além da exposição, foram programados encontros do 
público (inscrições encerradas) com quatro dos artistas 
participantes Joan Fontcuberta, Joel-Peter Witkin, 
Bernard Faucon e Martial Cherrier. E um seminário, sobre 
"As invenções da fotografia contemporânea" (de 14 a 17 
de outubro), com os franceses Serge Tisseron e François 
Soulages e os brasileiros Ronaldo Entler e Rubens 
Fernandes Júnior, além dos curadores. 
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No alto, a partir da esquerda: "La Neige QuiBrule"e"Le Banquet", 
de Bernard Faucon; "Art Déco Lamp"e"Las Meninas, Nouveau 
Mexíque", de Joel-Peter Witkin; ao lado, "Food or Drugs", de 
Martial Cherrier 


