
Com a granada na mão 
FOTOGRAFIA |  Um livro e uma exposição discutem o legado 
de Diane Arbus, que registrou os excluídos da América 
POR FRANCISCO QUINTEIRO PIRES, DE NOVA YORK 

UANDO SE MATOU em 2 6 d e 
julho d e 1971 , a  fotógrafa 
Diane Arbu s interrompeu , 
aos 4 8 anos , um a ativida -
de qu e chamava de "peca -
do privado". Diane definiu 
as suas imagens como "se-

gredos sobre um segredo". El a compar-
tilhou um a crença d o pinto r Ren é Ma -
gritte: "Tud o o  que vemos esconde ou-
tra coisa. Sempre queremos ver o que se 
oculta por trás daquilo que vemos". 

Depois d o suicídio , Dian e teve o  se u 
passado envolvido em silêncio por Doon 
Arbus, a filha mais velha. Doon controla 
com mão de ferro o Diane Arbus' Estate 
(o acervo da fotógrafa). "É desastrosa", diz 
William Todd Schultz, sobre a atitude de 
Doon. "Ela tem a noção ingênua de que as 
fotos não precisam de intérprete, mas a ar-
te ganha vida quando é interpretada." 

Professor da Pacific University, Schultzpu-
blicou recentemente A n Emergency in Slow 
Motion, The Inner Life of Diane Arbus sem 
nenhuma foto, pois não recebeu a autoriza-
ção da herdeira. Schultz analisa o perfil psi-
cológico da retratista americana. "O com-
portamento é a  memória em ação", justi-
fica-se. El e usou como fonte Diane Arbus 
(1972), Diane Arbus: Magazine work (1984), 
Untitled (1995) e Revelations (2003), livros 
supervisionados por Doon, e  Diane Arbus 
(1984), biografia de Patricia Bosworth. 

Patrícia sente frustração com o acesso li-
mitado ao acervo. "Quando revelado, cada 
novo trabalho é tratado como um evento", 
diz abiógrafa. "Nas últimas décadas, houve 
algumas exibições e poucos estudos por-
que se exige controle sobre os textos. Nem 
todos concordam em submeter os escritos 
para avaliação. Essa atitude vai continuar 
porque Doon deseja 'salvaguardar as ima-
gens do assalto de teorias e interpretações'." 
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Enquanto preparava a biografia, Patrícia 
procurou Doon, além de Allan e Amy Ar-
bus, respectivamente o ex-marido e a filha 
mais nova de Diane . Ele s não deram en-
trevistas. Doon repetiu para Patrícia o que 
afirma aos interessados na obra da sua mãe: 
"O trabalho fala por si mesmo". 

O acervo abriga 13 livros e 39 cadernos 
escritos pela fotógrafa entre 1959 e 1971, 
além de duas autobiografias , criadas co-
mo atividade escolar quando Dian e con-
tava entre 10 e 14 anos. Esse material veio 
parcialmente a  públic o co m Revelations. 
Em resenha para The New York Review of 

Books, Janet Malcolm, cuja biografia The 
SilentWomawSylviaPlath and Ted Hughes 
inspirou Schultz, escreveu que o conteúdo 
limitado de Revelations contribuía para a 
imagem de uma Diane "depressiva e mór-
bida, sexualmente perversa e absurda". 

Doon aprovo u um a retrospectiv a d e 
200 fotos em cartaz no museu Jeu de Pau-
me, de Paris. A exposição vai até 5 de feve-
reiro. Depois viaja para Zurique, Berlim e 
Amsterdã. Encerra em janeiro de 2013. Ela 
contempla os 15 anos de produção de Dia-
ne, cuja carreira começou ao lado de Allan, 
com quem se casou aos 18 anos. No come-

ço, o casal fazia fotos de estúdio para a re-
vista Vogue e a Russek's, loja especializada 
em peles de animais e comandada por Da-
vid Nemerov, o pai da fotógrafa. Em 1956, 
Diane passou a numerar as suas fotos: ela 
imprimiu mais de mil imagens e utilizou 
mais de 7,5 mil rolos de filme fotográfico. 

Com a câmera registrou anões, travestis, 
prostitutas, deficientes mentais, nudistas, 
casais, gêmeos, crianças, celebridades, pes-
soas excêntricas e anômalas, geralmente 
encarando a câmera. "Embora tenham si-
do consideradas controversas, essas ima-
gens foram fundamentais para nosso lega-
do cultural. Ao lado de Walker Evans e Ro-
bertFrank, Diane permanece como marco 
na transição da fotografia documental pa-
ra as obsessões psicológicas que dominam 
os fotógrafos dos anos 1950 em diante", 
diz Patrícia. Evans fotografou os efeitos da 
Grande Depressão e a pobreza dos Estados 
Unidos. Frank viajou de carro pela Améri-
ca nos otimistas anos 1950 e mostrou um 
retrato desolador do sonho americano. 

Em An Emergency in Slow Motion 
(Bloomsbury, 248 págs., US$ 25), Schultz 
desafia a noção do Diane Arbus' Estate de 
que o conhecimento da vida pessoal leva-
ria a uma visão distorcida da arte da fotó-
grafa. Para ele, as fotos de Diane seriam 
uma "autoexpressão". "El a nã o escond e 
que manipulava as pessoas para que pare-
cessem diferentes do que esperavam", diz. 

O autor conversou com Helen Boigon, a 
terapeuta de Diane, morta em 2009.0 as-
sunto central das sessões era sexo. Segun-
do Schultz, a sexualidade foi negligencia-
da na interpretaçã o do trabalho de Dia -
ne. "Negativos mostram que ela fotogra-
fava casais fazendo sexo e praticantes de 
swing", diz . "Tinh a um comportamento 
promíscuo: procurava na rua homens de 
aparência esquisita para ter relações casu-
ais." Em 1968, ela descobriu ter contraído 
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hepatite, doença que a debilitou bastante. 
Aquela época, Diane estava deprimida 

com o divórcio e agia de modo compulsi-
vo. Não falava de fotografia com a psica-
nalista. Reclamava da indiferença de Mar-
vin Israel, seu amante, que iria encontrá-
la morta na banheira dois dias após o sui-
cídio. A obsessão por novas experiências, 
Schultz conclui, tem origem na infância so-
litária. Diane cresceu no seio de uma famí-
lia rica do Upper West Side, em Manhat-
tan. "O mundo para mim parecia perten-
cer a si mesmo", ela disse sobre o seu isola-
mento. "A sensação de estar imune é dolo-
rosa." A procura pelos rejeitados seria uma 
resposta à proteção alienante dos familia-
res. "Existem coisas que ninguém veria se 
eu não as fotografasse", ela acreditava. 

Durante os anos 1960, Diane se sustentou 
com trabalhos para revistas como Esquire 
e Harper's Bazaar. A princípio, era escala-
da por ser desconhecida. No fim da déca-
da, com relativo renome, sua obra foi asso-
ciada a temas estranhos. A fama não a tor-
nou mais requisitada. Teve até o fim de co-
brar pagamento pelos serviços prestados e 
insistir para avaliarem as suas sugestões. 

Os primeiros ensaios registraram os in-
divíduos bizarros do Huberfs Museum, na 
Times Square, e do Club 82, boate de trans-
formistas. Diane mantinha uma relação in-
tensa com os seus modelos, "personagens 
de um conto de fadas para adultos". Ela 
os perseguia até aceitarem ser retratados. 
"Sou extremamente amável", confessou, 
"acho que sóu muito insinuante e um pou-
co duas caras". A adoção da câmera Rol-
leiflex, em 1963, proporcionou um contato 
mais natural com os fotografados. Usan-
do o equipamento à altura do abdome, não 
precisava se esconder atrás da lente. 

"Para fazer essas pessoas posarem, o fo-
tógrafo precisa ganhar a sua confiança", 
escreveu Susa n Sontag , e m America, Se-
en Through Photographs, Darkly, ensai o 
do livro Sobre Fotografia (1977). Susan ba-
seou sua análise em uma retrospectiva do 
The Museum of Modern Art (MoMA) fei-
ta no ano seguinte à morte da fotógrafa. "O 
trabalho de Arbus não convida os espec-
tadores a se identificar com os párias e as 
pessoas de aparência miserável que ela fo-
tografa." Para a ensaísta, as imagens mos-
tram indivíduos patéticos e repulsivos, sem 
despertar sentimento de compaixão. Dia-
ne sugeriria um mundo onde cada corpo se 
apresentaria como um alienígena, desespe-
radamente isolado, imobilizado em identi-
dades e relações a um só tempo mecânicas 

e mutiladas. Diane admitiu que "a tragédia 
alheia nunca é a sua". "E impossível sair da 
própria pele para habitar a do outro." 

Anos depois de Susan publicar aquele 
ensaio, a fotógrafa Lisette Model também 
criticou Diane, embora tenha a  princípio 
reconhecido a coragem da discípula para 
registrar "pessoas excluídas da história da 
fotografia". Acusou-a de ser "esquizofrêni-
ca" e afirmou que "a sua doença aparecia 
em cada fotografia". Os cursos de Lisette, 
fotógrafa nascida na Áustria, foram funda-
mentais para Diane decidir o seu caminho, 
em 1957. Lisette fora membro da Photo Lea-
gue, associação de fotógrafos preocupados 
com o registro objetivo da realidade social. 
Inaugurada pelo The Jewish Museum, em 
Nova York, no início do mês, The Radical 
Camera: New York's Photo League, 1936-

1951 inclui as fotos de Lisette desse período 
e as de Weegee (Arthur Fellig), outra influ-
ência sobre Diane. Nos anos 1950, quando 
se dissolveu, o grupo questionava a crença 
na atuação imparcial do fotógrafo. 

Em 1967, imagens de Diane foram se-
lecionadas par a a  New Documents, expo -
sição organizada pelo MoMA . Segund o 
a curadoria, ela, Garry Winogrand e Lee 
Friedlander representavam o fim da foto-
grafia documental. O domínio da subjeti-
vidade foi inevitável. O trabalho de Lisette 
acentuou seus elementos expressionistas, 
como revelou SelfReflections, em cartaz na 
galeria nova-iorquina Bruce Silverstein até 
o último dia 12. Ela foi aluna do compositor 
Arnold Schoenberg. "O artista não precisa 
de beleza ou lei. A lei da arte consiste, so-
bretudo, de exceções", dizia Schoenberg. 
Diane herdou de Lisette a consciência so-
bre a liberdade criativa. "As vezes eu gosto 
do certo, às vezes do errado", ela afirmou. 

Diane confesso u nã o ter controle so -
bre a s fotos , poi s o  seu objetiv o inicia l 
nunca tinh a o  efeit o desejado . Mesm o 
assim, tentou congelar o momento "pré-
máscara" dos indivíduos , localizado n o 
"intervalo entre a  intenção e o  resulta -
do". Retratado por ela, o jornalista Nor-
man Maile r afirmo u qu e "da r um a câ -
mera a  Diane é colocar uma granada na 
mão d e um a criança" . Su a obr a é  um a 
bomba a ser desarmada pelo olhar.  
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 673, p. 76-78, 23 nov. 2011. 




