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“Eu vi coisas que vocês
não acreditariam. […] To-
dos esses momentos se per-
derão no tempo, como lágri-
mas na chuva.”

Palavras de Roy Batty
(Rutger Hauer) a Rick De-
ckard (Harrison Ford) quase
nos instantes finais de “Blade
Runner”, “cult movie” de
ficção científica dirigido por
Ridley Scott na década de 80.
Os anos passaram, e as novas
tecnologias comprovam que
o andróide do filme estava
ledamente enganado. Hoje,
nenhum acontecimento é
perdido, pois basta um celu-
lar dotado de câmera fotográ-
fica ou filmadora para asse-
gurar a eternidade dos fatos.
É a chuva que agora nos es-
capa junto a tantas lágrimas.

Em meio à tempestade de
imagens atuais, acontece ao
longo deste maio o 7º Mês In-
ternacional da Fotografia de
São Paulo. A realização é do
Núcleo dos Amigos da Foto-
grafia (Nafoto), sob a coorde-
nação de Rubens Fernandes
Junior, pioneiro na curadoria
de fotografias no Brasil.

A imprensa já noticiou a
falta de patrocínio para o
evento, os esforços pessoais
dos organizadores para dar
continuidade às exposições,
as parcerias com a Fnac, Fo-
tosite, Caixa Econômica Fe-
deral de São Paulo, as insti-
tuições culturais e galerias
que acolhem as mostras.

Polêmicas à parte, este é o
mês da fotografia, e um bom
momento para se pensar am-
plamente sobre ela. Não ape-
nas nas exposições, palestras
e oficinas propostas para o
evento, dedicadas a um pú-
blico mais especializado,
mas também na produção e
circulação de fotos tiradas
ao acaso, por pessoas co-
muns. Há que se lembrar que
o amadorismo sempre fez
parte da arte fotográfica. Di-
fícil encontrar nas artes vi-
suais, por exemplo, pintores
amadores. Bons ou ruins,
eles denominam-se pintores.
Já na fotografia…

A imagem fotográfica, e
especialmente aquela produ-
zida por câmeras digitais, pro-
lifera vertiginosamente. As
facilidades técnicas, um me-
lhor desempenho da função
“automático” das novas câ-
meras, os baixos custos dos
equipamentos amadores, ou
semiprofissionais, mas, prin-
cipalmente, a mágica da reve-
lação instantânea seduz a to-
dos. E não somos sempre os
agentes ativos do ato fotográ-
fico; somos, também, foto-
grafados, registrados o tempo
todo. Onde? Na entrada de
edifícios comerciais, em con-
sultórios médicos, nos faróis
ou lombadas eletrônicas, ban-
cos… e tantas vezes ao dia,
que nem mais percebemos.

Cenas de pessoas fotogra-
fando seus pratos num res-
taurante para envio imediato
do registo ao namorado ou
aos amigos ausentes, tor-
nam-se cada vez mais co-
muns. Alunos clicam-se fre-
qüentemente nas salas de au-
la e nem cursam fotografia.
Assim, via narrativas vi-
suais, as vidas estão sendo
contadas, provadas e com-
provadas. Mas… qual o pa-
pel da fotografia nessas his-
tórias? Como o produtor/re-
c e p t o r  d e s s a s i m a g e n s
comporta-se? E por que
quem fotografa diariamente
com seu celular não é fre-
qüentador assíduo das expo-
sições de fotografias?

O semiólogo Roland Bar-
thes, no livro “A Câmera
Clara”, escreveu ser lícito fa-
lar de uma foto, mas impro-
vável, parecia-lhe, falar da
fotograf ia. Dilema ainda
contemporâneo, se pensar-
mos na popularização das fo-
tos, mas não, exatamente, na
popularização da fotografia,

ou da linguagem fotográfica.
De que modo eu olho uma

foto, para que não veja a fo-
tografia nela implicada? Bar-
thes aponta para o referente,
ou seja, para a “coisa” foto-
grafada. A multidão munida
com câmeras fotográficas es-
tá impregnada pelo referente
e nem mesmo percebe estar
“fotografando”. Daí, furos
jornalísticos provirem de dis-
paros ao acaso, como nas tor-
turas e humilhações sofridas
pelos prisioneiros iraquianos.
Aquelas fotos foram tiradas,
aparentemente, para servi-
rem de suvenir aos soldados
americanos. Jovens universi-
tários são processados por es-
tupro, pois fotos tiradas de
uma festa, na república onde
moravam, comprovam o de-
lito. Familiares fotografam o
enforcamento do condenado
pela morte do próprio filho.
Qual a consciência fotográfi-
ca implicada nessas fotos?
Nenhuma.

Levando a outro extremo,
milhares de pessoas irão,
provavelmente, na exposi-
ção Corpos Pintados, em
cartaz na Oca, Parque do Ibi-
rapuera, São Paulo. Será que
essa multidão perceberá que
o que vê são “fotografias” de
corpos e não os corpos? On-
de está o fascínio?

São antigas questões, sem
dúvida. A ensaísta america-
na Susan Sontag já expôs
com muita precisão os pro-
blemas estéticos e morais
propostos pela fotografia
nos ensaios do livro “On
Photography”, publicado
nos anos setenta . Mas essas
questões continuam perti-
nentes. Mais do que isso:
persistem.

A fotografia ganhou espa-
ços, cresceu e valorizou (in-
clusive comercialmente),
nos últimos 15 ou 20 anos. O
Brasil, tradicionalmente, é
um velho “amador” da foto-
grafia. Talvez, não tenhamos
tido nas artes plásticas, his-
toricamente, o mesmo “de-
sempenho” internacional
que a fotografia brasileira
nos proporcionou — mesmo
tendo sido considerada, du-
rante muito tempo, uma arte
menor. Hoje, entre aspas, so-
mos pioneiros na arte de fo-
tografar — se é possível
pensar em pioneirismo de
qualquer área atualmente.

Sebastião Salgado, de um
lado, Vick Muniz, do outro;
dois pólos brasileiros impor-
tantes (consenso) das ques-
tões fotográficas contempo-
râneas. Um, a foto documen-
tal. Outro, a foto arte. Qual a
oposição? É fotografia. Eles
não produzem a foto, mas
fotografia, linguagem foto-
gráfica. Conceitos divergen-
tes? Claro, tanto melhor.

O problema está, quem sa-
be, no “fui fotografado, logo
existo”. Na inconsciência da
produção, recepção e circu-
lação indevida, inodora, as-
séptica e indébita da imagem
fotográfica. Vamos pensar
na fotografia. Vamos cortar
o vivo para perpetuar o mor-
to; embalsamar o instante;
decapitar o tempo. Alguém
já disse. Isto é fotografar.

*Artista visual, mestre em Comu-
nicação e Semiótica pela Pontifí-
cia Universidade Católica (PUC-
SP) e professora da Faculdade de
Comunicação e Artes da Univer-
sidade Mackenzie

VISUAIS

A fotografia apesar
da fotografia

T E A T R O

“Pólvora e Poesia” põe em cena o encontro Rimbaud/Verlaine

Alta voltagem

Claudio Fontana e
Leopoldo Pacheco em

“Pólvora e Poesia”, que
espetáculo premiado

que está em cartaz no
Rio de Janeiro

Rimbaud (1854-1891)

ANDRÉ SEFFRIN

Rio

V encedor de três prêmios
Shell (ator, diretor e tex-
to), o espetáculo “Pólvo-

ra e Poesia”, do talentoso Alci-
des Nogueira, tem por tema este
que foi dos mais tumultuados
encontros da literatura universal:
Rimbaud/Verlaine.

Quem foi, afinal, Jean-Nico-
las Arthur Rimbaud? Considera-
do entre os maiores poetas do fi-
nal do século XIX, ele escreveu
toda a sua obra dos quinze aos
vinte anos e, daí aos 37, fez o
percurso inverso: abando-
nou por completo a litera-
tura. Viveu assim esses
dois extremos: a poesia
e o silêncio.

As bases da poesia
moderna, em suas co-
ordenadas iniciais,
sedimentam-se em
duas correntes: a dos
racionais, com Mal-
larmé, e a dos visio-
nários, com Rimbaud.
São correntes inter-
cambiáveis, é claro. O
fiel da balança pode
atender pelo nome de
Baudelaire.  Contudo,
quando o assunto é poesia,
toda e qualquer esquematiza-
ção torna-se altamente perigosa.

Mallarmé não hesitou em de-
fini-lo como meteoro. Para Paul
Verlaine (1844-1896), ele era o

“homem de sapatos de vento”.
Encerrada a carreira de poeta,
prosseguiu em longas e incansá-
veis viagens pela Europa. Cami-
nhou quase sempre a pé, famin-
to, dormindo ao relento. Fugia
do veneno da literatura, do vene-
no de Verlaine, das garras da mãe
autoritária, de si mesmo. Rumou
para a Abissínia, atravessou de-
sertos. Dedicou-se exclusiva-
mente ao comércio, quis enri-
quecer. Fascinou-o o sol abrasa-

dor da África, contra as ruas
lamacentas e o frio da França.

Na África, castigou o corpo
no trabalho e nas andanças. Fo-
ram tantos caminhos que, meses
antes da morte, ele ostentava ca-
belos brancos e uma magreza
doentia, além de sentir dores
lancinantes provindas de uma
inflamação no joelho.

Nessas condições, foi trans-
portado numa liteira por cerca de
300 quilômetros pelo deserto.
Internado em Marselha, teve a
perna amputada, e pensava ainda
em voltar para a África. Morreu
tomado pelo câncer, sob os cui-
dados da irmã Isabelle.

Em mais de 100 anos, pu-
blicaram-se dezenas de bio-
grafias, milhares de estudos
sobre sua vida e obra, po-
rém ele permanece a mes-
ma figura cambiante e em
fuga. Sua literatura feita
da alucinação das pala-
vras resiste às mutações
do tempo. Em sua secreta
conjunção de sons e de
cores, é máquina guiada
por um “domador de ima-

gens violentas”, come ano-
tou Augusto Meyer há cin-

qüenta anos.
Seria outra a nossa noção

de literatura moderna não fosse
a publicação de “Uma Tempora-
da no Inferno” (“Une Saison en
Enfer”, 1873) e “Iluminações”
(“Illuminations”, 1886), páginas
que tornaram a poesia do nosso

tempo numa viagem sem volta.
Nelas, uma explosão nascida de
um vidente buscou o desregra-
mento de todos os sentidos, “to-
das as formas de amor, de sofri-
mento, de loucura” — nas suas
famosas palavras em carta ao
amigo Paul Demeny. O poeta é o
vidente cuja pretensão é “esgotar
em si mesmo todos os venenos”.
Dessa maneira, desprezou for-
mas obsoletas, subverteu a sin-
taxe, entregou-se à sua “alqui-
mia do verbo”.

A vida escandalosa interferiu
demasiado na interpretação de
sua obra. Símbolo da rebeldia,
de temperamento intratável, so-
bre seus passos registraram-se e
inventaram-se muitas coisas.
Basta ver a sua controvertida
história com Verlaine, determi-
nante em vários sentidos, para
dar a medida do tumulto que o
cercou. O adolescente que saiu
de Charleville, já tendo escrito
“O Navio Bêbado” (“Le Bateau
Ivre”), se aproximou do poeta
das “Fêtes Galantes”, em Paris.
Mathilde Verlaine, esposa do
poeta, assim descreveu o jovem
interiorano: “Cabelos hirsutos,
gravata retorcida, (...) olhos
azuis, muito bonitos, mas onde
havia uma expressão dissimula-
da que, em nossa indulgência,
acreditamos fosse timidez.”

Nasceu desse encontro um
dos casos mais rumorosos da li-
teratura universal. O adolescente
logo passou a enfrentar a hosti-
lidade da família de Verlaine e
dos poetas parisienses. Diante
das pressões, os amigos viajam
para Bruxelas e Londres. Toda-
via, os desentendimentos quase
acabam em tragédia: Verlaine,
armado e ameaçando suicídio,
dispara contra Rimbaud, que es-
capa com um ferimento no pul-
so. Condenado a dois anos de
prisão, o agressor converte-se ao
catolicismo. Amargando tantos
desencontros e desastres, Rim-
baud escreve “Uma tempora-
da...”, sua “teologia do inferno”.
“As Iluminações”, que terminou
no início de 1875, foram entre-
gues a Verlaine, em Stuttgart,
quando este tentou, sem sucesso,
convertê-lo ao catolicismo.

Nos tempos de comerciante,
indagado a respeito da poesia,
Rimbaud respondeu simples-
mente: “Não penso mais nisso.”

É justamente o relacionamen-
to de alta voltagem dramática
que o texto de Alcides Nogueira
põe em cena. Além de Leopoldo
Pacheco no papel de Verlaine,
Claudio Fontana faz Rimbaud,
originalmente interpretado por
João Vitti. Na pele dos poetas, o
intérpretes são acompanhados ao
piano por Fernando Esteves. n

Fotos: Divulgação

As faces de Denise Stoklos
A atriz mostra a versatilidade em três peças na capital paulista

MARIA LÚCIA CANDEIAS*

O público paulista tem a
oportunidade de assistir,
simultaneamente, a três

peças de Denise Stoklos. “Loui-
se Bourgeois: Faço, Refaço e
Desfaço” está no Sesc Belenzi-
nho, enquanto as reestréias, “Ca-
lendário de Pedra” e “Vozes Dis-
sonantes” são exibidas no Teatro
Folha, no Pátio Higienópolis.

“Vozes Dissonantes” é o espe-

táculo de maior peso entre os
três. Criado há cinco anos como
encomenda em comemoração
aos 500 anos do descobrimento
do Brasil, é um passeio pela His-
tória do Brasil, país “lindo e tri-
gueiro”, mas nem um pouco to-
lerante com as forças de oposi-
ção .  Essa  mímica  e  a t r i z
paranaense — que brilha dentro
e fora do País,— começa descre-
vendo as atrocidades cometidas
contra os índios e chega até os

porões da ditadura
militar.

Há momentos de
perder o fôlego. Im-
possível assistir sem
despregar  o  o lho
diante de um monó-
logo tão instigante.
Talvez tenha sido o
mais eficiente protes-
to, especialmente
porque também faz
um convite ao públi-
co para que reveja o
mito de ser o brasilei-
ro um pacífico sam-
bista.

J á  a  gênese  de
“Louise Bourgeois:
Faço, Refaço e Des-
faço” é mais curiosa.
Stoklos conheceu a
escultora americana
ao visitá-la num dos
domingos em que ela
realizava seus tradi-
cionais open house.

Ficaram próximas a ponto de
Denise conseguir que Louise es-
crevesse esse texto, que contém
muitos dos pensamentos de seus
livros.

O que mais impressiona no
espetáculo, que tem a tradução,
coreografia, iluminação, figuri-
no e direção assinados pela pró-
pria Denise, são as frases sábias
que lá estão, de modo poético,
como “a arte é um privilégio,
uma bênção, um alívio. Nascer
artista é ao mesmo tempo um
privilégio e uma maldição”.

Parece que ambas, ou pelo
menos a escultora e a persona-
gem, padecem de um mal que
acomete a todos os que, filhos
de pais autoritários, transfor-

mam-se em rebeldes sem causa.
Até que adquirem uma, ou
aprendem a descobrir quem são,
sem tirar a energia da raiva opo-
sitora. É esta força que auxilia
Louise na hora da criação.

Denise convenceu a escultora
a fazer o cenário, belo e poético,
que já fazia parte da encenação
que há cinco anos emoldurou a
estréia nos Estados Unidos. No
centro do palco, há uma delicada
gaiola dourada, uma frágil pri-
são cujas portas a personagem
abre sem esforços. n

Doutora em Teatro pela
Universidade de São Paulo

(USP) e professora da
Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp)

Denise em cena como Louise Bourgeois

Pólvora e Poesia
Espaço Cultural Sérgio Porto,
Rua Humaitá, 163, % (21) 2266-
0896. Quinta a sábado, 21h;
domingo, 19h. R$ 25.

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21 e 22 maio. 2005. Fim de Semana, p. 2.




