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7

A IMAGEM REVISADA

Ao voltarmos nosso olhar à fotografia já no final desta investigação, nos 
referimos a uma nova linguagem imagética que dialoga com outras áreas 
afins, contribuindo para novas maneiras de pensar a imagem, resultado 
do processo pelo qual a fotografia passou desde o seu advento. Tanto os 
movimentos modernistas de vanguarda como as estratégias contempo-
râneas deram origem a uma série de conceitos e teorias das mais expres-
sivas da nossa atualidade, como apropriação de imagens, desconstrução, 
originalidade, origem, múltiplo, autoria do artista, aura, hibridização etc., 
já devidamente abordados em capítulos anteriores. Retomá-los, significa 
revê-los à luz de contextos mais específicos. 
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Ulmer (1998, p. 85) fala sobre a desconstrução na arte e os distúrbios 
sociais, através do uso da fotografia e de outros meios mecânicos. A repre-
sentação fotográfica, nesse sentido, é, ao mesmo tempo, uma versão realista 
e semiótica, e, portanto, esse tipo de representação deve ser descrito através 
dos princípios da colagem, ou seja, uma colagem mecânica que produz um 
simulacro do mundo real. Nesse ensaio, a fotografia é algo que seleciona e 
transfere um fragmento do continuum visual para uma nova moldura. Por 
ser uma reprodução mecânica, a imagem fotográfica é um decalque ou 
transfer, muito embora a semiótica prefira designar sua relação com o real 
em termos de significados icônicos e indiciais, a imagem fotográfica significa 
a si mesma e à outra coisa — ela se torna um significado remotivado dentro 
de um sistema de uma nova moldura. (tradução nossa)

Existem várias versões do argumento de que a fotografia é uma lingua-
gem ou uma noção de montagem intelectual na qual o real é usado como 
elemento de discurso. Uma das versões mais relevantes da semiótica da 
fotografia é realizada nas estratégias da fotomontagem (na qual são unidos 
os princípios da fotografia e da colagem/montagem). Na fotomontagem, 
as imagens fotográficas são cortadas e coladas, uma justaposição provo-
cante. A montagem não reproduz o real, mas constrói um objeto a fim de 
intervir no mundo, para refletir sobre a realidade. Para outros estudiosos 
que compartilham das teorias de Ulmer, a alegoria e a colagem parecem 
ser também de ordem antropológica, ou seja, a capacidade de decifrar, 
decodificar, ou apropriar-se, ao invés de descobrir a natureza das coisas. 

Para Crimp (1980, p. 87), o objetivo desses processos desconstrutivos é 
desvelar o que é chamado de strata of representation, isto é, não estamos à 
procura de fontes nem origens, mas de estruturas de importância: embaixo 
de cada quadro há sempre outro quadro, os limites estéticos foram trans-
gredidos, assim como os códigos culturais expostos. (tradução nossa)

Fotografia: Espelho e Janela

O conceito de espelhamento na fotografia vem desde a pintura de outros 
séculos, que se espelhavam na realidade. O jogo de espelhos é também 
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associado à metáfora do duplo, e muitas pessoas acreditam que o espelho 
reflete a verdade, sendo um símbolo de sabedoria e consciência. Essa ideia 
sempre existiu e pode ser encontrada nas culturas milenares, associadas 
a histórias sobre sua invenção, possivelmente nas águas do Mediterrâneo, 
aproximando-se, portanto, da mitologia grega através da relação da água 
e sua reflexão (nascimento, renascimento, envolvimento dos corpos),  
o mito de Narciso. A metáfora do espelho também se encontra no ho-
mem; o espelho de Lacan. Já em verbetes de dicionários e enciclopédias, 
etimologicamente, esse termo significa especulação, reflexão, pensamento. 
Derivada da palavra latina speculum, sidus, significa a observação dos 
movimentos das estrelas no céu, através de um espelho, além da infor-
mação de que o vidro tantaliza, isto é, excita o desejo de possuir o objeto, 
frustrando-se este desejo, continuamente, por se manter fora de alcance 
e podendo ser associado à maneira do suplício de Tântalo. 

A janela, por sua vez emoldurada, apresenta um real limitado, nos 
sentidos espacial, informativo e visual, censurando o real, ao compactar, 
organizar e transformar informações numa visão preconcebida. 

E assim é a fotografia, algo que é extraído do tempo, mas sempre se 
refere à outra coisa anterior, o que ela algum dia já foi. Nela reside uma marca, 
um rastro, um índice de um objeto que existiu. Desde as obras de alguns 
artistas da vanguarda modernista encontramos essa metáfora, cuja intenção 
de espelhar a estrutura secreta das coisas pode ser localizada no Surrealismo, 
na frottage do artista Max Ernst e na rayograph do fotógrafo Man Ray.

Man Ray, considerado pela crítica internacional como um dos artistas/
fotógrafos mais importantes do século XX, foi premiado com a Medalha 
de Ouro na Bienal de Veneza (1961) com uma fotografia que expressava 
a maneira como ele pesquisava certos efeitos com a luz. As formas de 
objetos e sombras projetadas deram origem a um tipo de técnica que 
ele denominou de rayographs — rayograms (fotogramas). Nesse tipo de 
trabalho, fotografia sem câmera, Man Ray explorava o acaso, ao colo-
car objetos diretamente sobre o papel fotográfico e em seguida expô-
los à luz, obtendo uma imagem única e não múltiplos de um negativo,  
o que em muito se aproximava de suas pinturas. Membro da vanguarda 
modernista, esse artista atuou também como fotógrafo profissional, ao 
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retratar personalidades, bem como as paisagens urbanas, sobretudo Paris, 
que naquela época era o centro das artes. 

A partir dessas considerações, passamos a refletir sobre conceitos, 
como apropriação, hibridização e gênero, entre outros, na fotografia, com 
base no ensaio, de Solomon-Godeau (1991), a partir da exposição “Mirrors 
and Windows”, organizada por John Szarkowski, no New York Museum of 
Modern Art, na cidade de Nova Iorque, EUA, em 1977. 

Nessa exposição, considerada um marco na história da fotografia, por 
ter surgido no momento efervesceste do final dos anos 1970, duzentas 
obras apresentadas podiam ser vistas como uma realidade exterior (janela), 
ou como visões interiorizadas revelatórias do inconsciente do fotógrafo 
(espelhos). De acordo com Solomon-Godeau, a crítica respondeu a essa 
mostra com opiniões diversas, o que era de se esperar, pois as obras expostas 
faziam parte de dois grupos: fotógrafos e artistas que utilizam a fotografia 
nos seus trabalhos por meio de apropriação e hibridização de imagens. 
Solomon-Godeau considera essa exposição um empório mais ecumênico 
do que as exposições anteriores desse museu, visto que a inclusão de 
artistas como Robert Rauschenberg, Ed Ruscha e Andy Warhol gerou 
polêmica sobre o uso da fotografia fora do domínio da fotografia tradicional, 
a fotografia considerada pura, segundo a corrente vigente do modernismo, 
conceito ainda preservado e guardado como relíquia no Departamento de 
Fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, que sempre primou 
na divulgação e elevação da fotografia à categoria arte.

O que havia em comum na obra dos artistas considerados não-
fotógrafos era que eles apontavam para o termo preferido por Roland 
Barthes déjà-lu (already-read, already-seen), como um aspecto da produção 
cultural, ou seja, “uma noção alternativa teorizada referente à prática 
artística pós-modernista, como uma mudança da produção para repro-
dução” (SOLOMON-GODEAU, 1991, p. 75, tradução nossa), termo 
também utilizado por Walter Benjamin, em A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica (1990) e The author as producer (1986). Nesses 
textos, Walter Benjamin discute a arte desses artistas que utilizam foto-
grafias junto a outras técnicas, como sendo uma prática que em muito 
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difere da estética modernista (que enfatizava a pureza), portanto, quando 
as fronteiras modernistas entre as formas de cultura high e low foram 
borradas ou obscurecidas ou escondidas. A essa mistura, surgida no seio 
da fotografia, Crimp (1979) define pela primeira vez como “hibridização”, 
termo utilizado para caracterizar a mistura de meios, gêneros, objetos e 
materiais heterogêneos que violaram a pureza da fotografia. 

Decorrente dessa exposição, Solomon-Godeau divide a fotografia, 
a partir desse período, em dois grupos: Fotografia de Arte e Fotografia 
Pós-Modernista, considerando que ambas, de uma certa maneira, estão 
envolvidas no mesmo processo de representação, e o que as diferencia 
é a intenção e o conteúdo. Se os fotógrafos que seguiram os passos de 
Alfred Stieglitz, Edward Weston e Walker Evans não conseguem renunciar 
à imagem aurática intrínseca ao campo estético e ainda estão presos às 
noções da estética da forma e do belo — como descreveremos mais adiante 

—, por outro lado, os artistas que trabalham com fotografia considerada 
pós-modernista estão mais centrados na imagem da cultura de massa, 
da propaganda, nos meios de comunicação e na correção de valores 
tradicionais discriminatórios. 

Do final do século XX à nossa atualidade, vamos presenciar a fotografia 
não mais necessariamente dividida, mas como um campo aberto a inúme-
ras práticas que envolvem a fotografia, sem que haja uma dicotomia ou 
oposição. Portanto, o retorno da fotografia pura, utilizada por fotógrafos 
que seguiram os caminhos dos grandes mestres da fotografia do início 
do século XX, não entra em conflito com artistas que se apropriam de 
imagens em seu trabalho. Para melhor explanar essas considerações, já 
apontadas, vamos, primeiramente, ver o panorama da fotografia que se 
apropria e hibridiza com outras linguagens. 

Apropriação na Fotografia 

A fotografia atinge seu ápice com a questão da apropriação versus cópia, 
através da obra de Sherrie Levine, Neil, after Edward Weston. De acordo 
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com Crimp (1979), a obra de Sherrie Levine causa sentimentos de des-
conforto, sobretudo a do filho de Edward Weston, Neil, devido às diversas 
questões que essa apropriação implica. Em primeiro plano, coloca-se uma 
interrogação: quem é essa criança? Para somente depois descobrir que 
essa obra não é uma foto original, argumenta Crimp. 

Em entrevista à revista Arts Magazine (SIEGEL, 1985), Levine revela 
sua indignação com a exclusão da mulher artista, sobretudo na fotografia 
do cenário artístico do período moderno, que, para ela, fora predominan-
temente sexista. Quando questionada que a obra não era dela, afirma 
com veemência que a partir do momento em que suas mãos, as mãos 
de uma mulher, pegam na câmera, captam a imagem (mesmo que seja 
uma ilustração de livro), e manipulam os químicos durante o processo de 
revelação, a obra passa a ser de sua autoria. 

Com esse discurso, Levine ilustra a ocupação da crítica pós-moderna 
com uma representação política e de gênero, assegurando que não se 
trata de uma confiscação, mas de uma apropriação. Krauss (1991), concorda 
com  Crimp (1979) sobre a desconstrução dos mitos modernistas presentes 
nesse tipo de obra, ou seja, onde está presente um ato de apropriação, 
entendendo que a apropriação feita por Sherrie Levine não é uma coisa 
individual, nem única. Estudiosa de conceitos de originalidade e autoria, 
Krauss (1991) nos informa que a história do corpo desnudo (o nu) na arte 
remonta às séries dos kouroi gregos, onde o torso nu masculino passou 
a ser representado dentro da cultura ocidental. Os discursos de Crimp 
(1979) e Krauss (1991), tentando rastrear o significado das fotografias de 
Sherrie Levine, são similares ao discurso de Jacques Derrida (1976). Nesse 
tipo de representação não existe uma simples origem; o que é refletido é 
uma fenda nela própria; ela é tão difusa quanto reflexos em poças d’água, 
uma infinita referência de imagens, mas nunca uma fonte ou uma nascente.  
O reflexo, a imagem e o duplo se repartem em duplos, sucessivamente. 

Da mesma forma que Sherrie Levine, Richard Prince, em sua série de 
fotografias intitulada Cowboys (1992), refotografa campanhas publicitárias 
do cigarro Marlboro, elevando-as à categoria arte. O conceito de apro-
priação presente na obra de Prince vai além de uma mera cópia, trata-se 
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nesse caso de cópia da cópia. O interesse de Richard Prince, assim como 
dos artistas da sua geração que trabalham com esse tipo de conceito, não 
está na fotografia propriamente dita, mas no conceito da obra, trata-se 
de uma semelhança mais do que uma reprodução. Uma refotografia é 
uma apropriação de uma imagem existente, e, ao ser apropriada, torna-
se uma cópia de um signo já existente anteriormente. Ela é um índice 
de outro signo indicial, sem qualquer aproximação com o seu referente.  
O objeto imediato torna-se cada vez mais distante. Nessa série, suas 
imagens mostram a época dos cowboys heroicos do oeste americano, tema 
discutido por vários teóricos que associam o cowboy ao ex-presidente 
americano Ronald Reagan, bem como à frase política repetida pela ex-
primeira-dama Reagan: “just say no”. Assim, Prince provoca uma crítica à 
noção heroica da masculinidade, à cultura de massa com as tradições do 
alto modernismo da cultura americana.

O estilo de vida americano passa a ser cristalizado através dos cons-
tantes diálogos irônicos estabelecidos entre o universo de artistas — como 
os primeiros da Pop Art — e o cotidiano, e Prince, que passou a colecionar 
imagens quando ainda em 1980 trabalhava na revista Time, se utiliza dessas 
imagens para construir seus trabalhos.

Na esteira de Andy Warhol, Richard Prince e Barbara Kruger são 
exemplos de artistas que migraram da área da publicidade, e, para eles, a 
linguagem dos meios de comunicação lhes era familiar. 

Atuante no âmbito de gênero, Barbara Kruger investiga a influência 
dos signos na sociedade, sobretudo as imagens da mulher. Suas obras são 
consideradas desconstrutivistas, pelo fato dela trabalhar a partir de anún-
cios publicitários, cortando palavras e imagens e rearrumando-as, depois, 
sob outro conceito, mas utilizando-se dos mesmos meios de publicidade 
considerados por ela sexista, pois a mulher é um mero objeto. As teses de 
Freud e Lacan eram utilizadas por este movimento feminista para explicar 
a mulher como um ser passivo. Barbara Kruger dá ênfase em sua obra aos 
conceitos de consumismo, meios de comunicação de massa, violência 
doméstica, objetificação, desumanização, problemas sociais próprios do 
mundo contemporâneo. Kruger afirma que seu objetivo é provocar ques-
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tões sobre o poder e seus efeitos em nossa condição humana, e como ele 
é construído, mostrado, usado e abusado, questionando: por que somos 
apenas espectadores e consumidores passivos desta cultura de massa? 

Durante as comunicações interpessoais diárias do sujeito, as represen-
tações sociais contemporâneas funcionam na comunidade como práticas 
convencionais que se tornam, com o passar do tempo, algo real, ou seja, 
contribuem para dar vida a ideias até então desconfiguradas. Assim, a 
constante afirmação de relação de um determinado conceito a um objeto 
ou pessoa, passa a fazer parte da constituição daquele grupo. O termo 

“desumanização” trata, de uma certa forma, daquilo que provoca a objeti-
ficação, inferioriza, torna-se um preconceito de todas as ordens possíveis, 
como racial, de gênero, dentre tantos outros. O termo “objetificação” tem 
sido usado amplamente por “artistas feministas”, cujas obras trazem esse 
aspecto desconstrutivista. 

A objetificação do corpo é um dos preconceitos mais conhecidos, e 
é, na maioria das vezes, como uma resposta a esse tipo de objetificação 
que os artistas desconstrutivistas, do final do século XX e início do século 
XXI, vêm trabalhando através da fotografia. Vale ressaltar que existe uma 
diferença entre o que é denominado de “artista desconstrutivista” e o 
termo “desconstrução”. “Artista desconstrutivista” é um termo que vem 
sendo aplicado aos artistas da geração, emergente nos anos 1990, e que 
vêm trabalhando com questões, em sua maioria, referentes a gênero, mas 
não necessariamente, artistas feministas. Dizemos não necessariamente, 
visto que outros artistas, como Richard Prince, podem ser considerados 
desconstrutivistas. O que eles fazem?

Nesse cenário, Sherrie Levine, Cindy Sherman e Barbara Kruger, con-
sideradas não-fotógrafas no sentido convencional do termo, pelos críticos 
e historiadores, apontam para uma hibridização conceitual da fotografia e 
da performance — fundamentalmente desenvolvida em torno do conceito/
problema da identidade; enquanto algo que não é uma emanação natural 
do indivíduo, mas uma construção derivada da interação entre o indivíduo e 
aqueles que o rodeiam. São obras que criticam o comportamento do mun-
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do moderno, em que pensamentos, atitudes e desejos são determinados 
por convenções sociais e pelos meios estereotipados da cultura de massa, 
sob a influência de autores como Michel Foucault, Roland Barthes, Julia 
Kristeva e Jacques Lacan. Barbara Kruger concebe um sujeito construído 
pelas forças sociais, pelas redes de relações — pela posição dos sujeitos 
frente aos outros — que definem o indivíduo. Em suas obras, ela entende 
que o poder se impõe através da imagem e o panorama das relações sociais 
é visto através das imagens.

Os depoimentos do artista Sol LeWitt (1967), caracterizam a arte 
conceitual como algo que nos faz refletir sobre obras consideradas desma-
terializadas, que contestavam o conceito tradicional de autoria, ao tempo 
em que cortejavam a efemeridade ou a imaterialidade. 

Para Owens (1998, p. 75), as diferentes personalidades performadas por 
Cindy Sherman forçam o espectador, a um só tempo, a identificar um mes-
mo modelo (a própria artista) “e ao mesmo tempo reconhecer um tremor 
ao redor das bordas dessa identidade”. (tradução nossa) Cindy Sherman 
se inscreve no âmbito dos conceitos contemporâneos, ao recusar colocar 
a noção de uma identidade autêntica, a individualidade em uma única 
posição, substituindo essa posição por identidades múltiplas, que são, em 
sua maioria, imagens que imitam o cotidiano de famílias; gestos; atitudes; 
modos de se vestir; comportamento por meio de olhares — ingênuos e 
sedutores —, que se resumem em máscaras, disfarces.  

Krauss (1993) revela que a obra dessa artista é como um composto de 
todas as coisas que ela já fez. O composto faz parte desse período em que 
a noção de identidade é um jogo de identidades autênticas num estado de 
crise, em constante devir de estruturas imaginárias. Na tradição ocidental, 
o corpo, bem como identidades sexuais, são representadas e pensadas de 
uma maneira dicotômica. De acordo com Cindy Sherman, a base de sua 
obra é justamente uma crítica a dicotomias, tais como conceitos opostos: 
homem versus mulher, assunto versus objeto, ativo versus passivo, nos quais, 
segundo essa artista, a mulher sempre ocupa o espaço negativo. 

paisagens_signicas.indb   239 16/09/2010   09:29:53



240 Paisagens Sígnicas

A Fotografia depois da Fotografia 

Entre as cidades invisíveis há uma sobre palafitas, e os mo-
radores observam do alto a própria ausência. Talvez, para 
compreender quem sou, eu tenha que observar um ponto 
no qual poderia estar, e não estou. Como um velho fotógrafo 
que faz pose diante da objetiva e depois corre para acionar 
o botão do disparador à distância, fotografando o ponto em 
que poderia estar, mas não está. Nos momentos de euforia, 
penso que aquele vazio que não ocupo pode ser preenchido 
por outro eu mesmo, que faz as coisas que eu deveria ter 
feito, e não soube fazer. Um eu mesmo que só pode brotar 
desse vazio. 
Ítalo Calvino, 2006

Fotografia depois da Fotografia [Photografy after photography] 
(SOLOMON-GODEAU, 1991) é um texto introdutório que apresenta 
alguns artistas que vêm trabalhando com a fotografia, a partir de diferentes 
meios e conceitos para serem refletidos à luz de teorias contemporâneas. 
Um desses conceitos é auralidade, amplamente discutido pelo filósofo 
alemão Walter Benjamin no texto já considerado clássico: A obra de arte 
na época de sua reprodutibilidade técnica (1990). 

Walter Benjamin (1990) analisa a aura como uma singularidade; algo 
que não pode ser repetido; uma qualidade de transcendência; uma figura 
singular composta de elementos espaciais e temporais; a aparição única 
de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Além de unicidade 
e distância, a aura é atinente a uma capacidade humana que consiste na 
satisfação da expectativa contida em cada olhar: a de ser correspondido. 
Conforme explica esse autor (1990, p. 139-140):

Está implícita no olhar a expectativa de ser correspondido por aquilo 
a que se oferece. Se tal expectativa (que pode associar-se no pen-
samento tanto a um olhar intencional de atenção como a um olhar 
no sentido literal da palavra) é satisfeita, o olhar consegue na sua 
plenitude a experiência da aura. [...] A experiência da aura repousa, 
portanto, na transferência de uma forma de reação normal na so-
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ciedade humana para a relação do inanimado e da natureza com o 
homem. Quem é olhado ou se julga olhado levanta os olhos. 

Para Benjamin (1990, p. 140), “perceber a aura de uma coisa significa 
investi-la do poder de revidar o olhar”. Mas por que esse conceito passou 
por todo o século XX e continua fazendo parte das discussões sobre a 
arte? Sem a intenção de esgotar a questão, trata-se de uma característica 
do período em que vivemos. 

Quando analisamos o efeito causado pelo advento da fotografia, va-
mos observar a presença de conceitos, como aura, originalidade, múltiplo 
e, sobretudo, a aderência da imagem ao referente, o instante captado. 
Recapitulando as considerações de Santaella e Nöth (1997, p. 165), as 
pinturas são irreprodutíveis. Esses autores consideram tais imagens como 
fruto de um instante no qual o pintor pousou seu olhar sobre o mundo, 
dando forma a esse olhar num gesto irrepetível. Já a imagem fotográfica 
traz o “enfrentamento entre o olho do sujeito, que se prolonga no olho 
da câmera, e o real a ser capturado”. Se todos esses conceitos já foram 
discutidos incalculavelmente, inclusive o termo “depois”, o que significa a 
fotografia depois da fotografia? Ponderemos, portanto. 

Para Abigail Solomon-Godeau (1991, p. 85), “a idéia de fotografia 
depois da arte da fotografia aparece como uma extensão ao invés de um 
campo encolhido”, o que em muito se aproxima do conceito de “campo 
expandido” de Rosalind Krauss, ou seja, um campo sem limites onde o 
artista pode trabalhar fora da pureza de uma determinada técnica ou 
através de seus próprios meios tradicionais. 

Assim, uma das mudanças ocorridas na fotografia, e que afeta sua 
característica indicial, se dá com a fotografia digital, cujo processo é ca-
racterístico da fotomontagem dadaísta, de 1929. Como nos informa Danto 
(2001a), a possibilidade de cortar, organizar e colar imagens fotográficas, 
numa justaposição evocativa, retorna, oferecendo ao artista condições 
para construir imagens a partir da seleção de várias fotografias e desse 
próprio processo. A diferença é que dessa vez, a tesoura e a cola são 
substituídas pelo computador e programas específicos. Mas, voltando às 
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considerações de Santaella e Nöth (1997), nesse processo pode ocorrer 
a quebra dos princípios indiciais da fotografia, visto que as mesmas estão 
sujeitas a diversas possibilidades de manipulação, modelação e edição 
de imagens. A fotografia, por conseguinte, pode representar mundos 
diferentes, próprios da criação do artista. Ainda de acordo com esses 
autores, a fotografia faz um jogo entre realidade — o seu referente, o 
real — e o imaginário. A partir do momento em que o real é transformado 
em imagem, ele desaparece sob uma condição de tempo que transforma 
tudo e todos em frações de segundo. O presente, o agora, é um processo 
contínuo de devir, já se tornando futuro. 

No ensaio The reconfigured eye: visual truth in the post-photographic 
era, William J. Mitchell, (1994), encontramos uma passagem em que esse 
autor faz uma abordagem sobre a fotografia tradicional e a fotografia 
digital, ao narrar um episódio que envolve os governos da Líbia e dos 
Estados Unidos, quando a fotografia foi motivo de discussão, ao ser usada 
como prova. Mesmo admitindo que o diálogo sobre a veracidade dos fatos 
através de imagens é muito pequeno diante de tragédias, não deixa de ser 
um exemplo para conceituar a fotografia na era digital. Nesse contexto, 
Mitchell cita Susan Sontag, quando esta observa que “a fotografia passa 
por uma prova indisputável de que uma certa coisa aconteceu”. (SONTAG 
apud MITCHELL, 1994, p. 23, tradução nossa) Esta colocação é de algum 
modo, hoje em dia, tecnicamente improvável, visto que qualquer pessoa, 
com acesso a algumas imagens de aeronave, um artifício de captura de 
imagem e um computador pessoal com software de equalização gráfica, 
poderia produzir este tipo de imagem em alguns minutos. 

Essa fundamental (embora ocorram outras) característica da fotogra-
fia — a de registrar um evento — torna-se abalada pelo surgimento da 
imagem digital.  De uma maneira ou de outra, uma fotografia fornece 
evidência sobre uma cena. De acordo com Susan Sontag, a fotografia 
não é apenas uma imagem — como a pintura é uma imagem —, uma 
interpretação do real; é também um vestígio, algo diretamente traçado 
fora do real, como uma pegada. (SONTAG apud MITCHELL, 1994, p. 23,  
tradução nossa)
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Roland Barthes (1980, p. 16), introduz outra metáfora: da vidraça e 
da paisagem, e reivindica que o referente adere. Por todas estas razões, 
argumenta Mitchell (1994), não obstante necessariamente coerentes,  
a câmera comumente foi vista como um artifício a ser usado na observação 
de coisas para registrar vestígios supremamente exatos dos objetos diante 
dela, como se fosse um super-olho, uma prótese perceptiva que pode parar 
a ação melhor do que o olho humano, dar melhor resolução de detalhe 
e que não deixa de registrar nada que o campo de visão possa alcançar.  
Por isso é que seu conceito está na noção de ligação da imagem a um 
referente, como se este estivesse colado a ela. Mitchell (1994) é enfático 
ao sublinhar que a fotografia digital quebra com o fato puramente causal 
e insere a possibilidade de um envolvimento com o ato intencional, que se 
aproxima do processo pictórico, a partir da ampla variedade representacio-
nal de pinturas, visto que o pintor não tem que aceitar a relação causal entre 
uma descrição e o objeto a que ela se refere. Muitos mestres da fotografia 
do início do século XX já consideravam importante a manipulação de 
exposição e variáveis de foco como meios importantes de apreender suas 
intenções. E algumas práticas fotográficas e ações, como ampliação, corte 
e impressão, tornaram-se experimentos essenciais. As duas distinções feitas 
por Mitchell (1994), ou seja, a distinção entre componentes intencionais e 
causais existentes nos processos de produção de imagem devem ser pen-
sadas no espectro que percorre as condições não-numéricas e numéricas. 
A imagem não-numérica, que é o produto de muitas ações intencionais, 
não estabelece a existência do objeto retratado (caso esse objeto exista), 
muito menos fornece muita evidência de confiança sobre ele, mas revela 
muito sobre o que estava na mente do artista. Já uma imagem numérica, a 
qual é, até certo ponto, automaticamente construída através de algum tipo 
de dado sobre o objeto, envolve pouco ou quase nenhum ato intencional, 
proporcionando muito menos informação sobre o artista, mas fornecendo 
uma evidência mais fidedigna do que estava lá fora, à frente do sistema 
de produção da imagem.

Diferentemente, a fotografia digital traz consigo possibilidades de 
trabalho que podem alterar totalmente a imagem, modificando conceitos 
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preestabelecidos sobre a fotografia tradicional. Os artifícios são muitos, 
mas nesse caso é necessário que haja uma educação ética, sobretudo em 
fotografias que possuem funções determinadas. Essas devem registrar a 
realidade dos fatos. E neste estudo estamos nos referindo apenas à imagem 
artística, mais especificamente ao processo de construção de poéticas 
digitais. A distinção entre o processo causal da câmera e o processo in-
tencional do artista não possui a mesma força da narrativa tradicional de 
origem. A imagem perde seu poder de convencimento, pois o referente 
veio descolado. 

Nesse influente ensaio, Mitchell (1994) aborda, além dos conceitos já 
mencionados, o conceito de coerência, que aponta para a possibilidade 
de se apreender uma fotografia indo além dos meios de prova de uma 
certa imagem como sendo o registro verdadeiro de uma cena ou de um 
acontecimento real. Ao ampliar essa possibilidade, o espectador pode optar 
por tomar uma posição contrária e tentar demonstrar que o registro não 
é necessariamente verdadeiro. Desse modo, a imagem proporciona um 
jogo estético, a partir de suas inconsistências, e nesse jogo deve haver uma 
análise, com algum tipo de teoria de coerência, ao invés de uma teoria de 
verdade como correspondência.

Todas as teorias já expostas nos levam a entender a profusão de meios 
existentes para se trabalhar com a imagem. A fotografia pluralista retoma 
técnicas de outros períodos e nos faz ver que, apesar dos avanços tec-
nológicos, o retorno da aura em obras de fotógrafos e artistas é um dos 
exemplos da relação do homem com o mundo tecnológico. Se, por um 
lado, ele acompanha esses avanços, por outro, ele busca o passado para 
rememorar eventos que fazem parte da história da humanidade.

Andreas Gursky
O fotógrafo alemão Andreas Gursky, que desde cedo se interessou por 
fotografia, por influência de seu pai, fotógrafo comercial, estudou em 
Folkwangschule, em Essen, Escola de Fotografia tradicional, fundada por 
Otto Steinert, na Alemanha Ocidental, e mais tarde, com Bernd Becher, 
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na Kunstakademie, em Düsseldorf. Considerado um dos mais importantes 
fotógrafos do início deste século, desde 1992 ele recorre à manipulação 
digital de modo a realçar os elementos formais que irão valorizar a imagem 
ou, por exemplo, para aplicar um conceito de imagem que, em termos de 
perspectiva real, seria impossível realizar. 

Devido ao formato de suas fotografias, que fogem à dimensão tradicio-
nal, bem como pelas cores e temas abordados, sua fotografia é considerada 
monumental e, à primeira vista, sua obra se assemelha a uma pintura 
impressionista, na qual, à distância, os objetos se apresentam como pontos 
de cores, uma obra que propõe uma contemplação demorada, seja pela 
suas proporções, seja pela abstração da imagem. 

Como herdeira da fotografia pura, onde a técnica é virtuosa, Gursky 
retoma o sublime na paisagem, mas não retrata a natureza de Schelling, 
no sentido dos campos do século XVIII, dando lugar a um outro tipo de 
paisagem, a da era da tecnologia digital, em que multidões de pessoas 
ocupam espaços nos grandes centros. Seus temas são essa monumenta-
lidade, adquirida através de uma ampliação manipulada pelos recursos 
tecnológicos e digitais, próprios da sociedade pós-industrial. A vida urbana, 
o mundo do consumo; espaços com pessoas em movimento; comporta-
mentos sociais, referências da cultura de massa e da mídia, muitas vezes 
relacionadas a uma noção de natureza mais ampla, ou seja, à natureza 
das coisas em geral e ao estado existencial das coisas. Esse conceito pode 
ser entendido através de suas obras, a exemplo de bolsas de valores do 
mundo contemporâneo, lojas de produtos a US$ 1,99, prateleiras de gran-
des magazines e supermercados repletas de produtos, locais em que ele 
busca representar o que considera “de-individualized”, isto é, o indivíduo 
não é importante, mas a espécie humana e seu ambiente em um tipo de 
investigação sociológica desromantizada. A imagem reduz a humanidade 
à sua expressão maquínica, parte da economia global avassaladora em que, 
invariavelmente, se inserem os indivíduos, tanto na sua expressão laboral 
como no lazer, conduzindo-os assim a uma presença diminuta, quase 
microscópica, como se o objetivo fosse desindividualizá-los.
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Spencer Tunick
O americano Spencer Tunick é conhecido por fotografar multidões de 
corpos nus em espaços e lugares, por todo o mundo. Seja através de 
nacionalidade, sexo, gênero, raça, idade, todos se igualam na obra desse 
fotógrafo. O que nos chama atenção é a maneira pela qual Tunick arruma 
o cenário a ser fotografado. Mas, na verdade, o que esse fotógrafo faz são 
instalações efêmeras, ao mesmo tempo instalação e fotografia, em espaços 
ao ar livre ou fechados, públicos e privados, institucionalizados (galerias 
e museus), parques, rodovias, pontes, construções, edifícios, praias, vales, 
montanhas, jardins etc. Ao confrontar espaços urbanos com amontoados 
de pessoas nuas, Tunick ressalta várias noções, como o corpo, o espaço, 
um lugar, vida, liberdade, sensualidade. 

Seu trabalho iniciou-se, já no final da década de 1990, quando foto-
grafou nus em lugares públicos na cidade de Nova Iorque, onde ele reside. 
Aos poucos, sua obra toma uma outra dimensão, de imagens intimistas para 
instalações grandiosas e ganha um caráter de celebração, um evento vivo, 
ao considerar as sete mil pessoas que foram agrupadas por esse fotógrafo 
em Barcelona, em 2003. Mais tarde, em 2007, uma de suas obras mais 
recentes bateu um recorde, 18 mil nus posaram numa das principais praças 
da Cidade do México, a Plaza de la Constitución. Ainda em 2007, Spencer 
Tunick também foi contratado pela Dream Amsterdam Foundation para 
realizar um projeto, parte do evento artístico Dream Amsterdam, que foi 
realizado em um campo de tulipas, em Schermerhorn. Outros ambientes 
também foram utilizados, nesse projeto, como estacionamentos de carros 
e vias públicas, em que mulheres andavam de bicicleta. Uma instalação 
menor foi realizada sobre uma plataforma que dava a ideia de que os 
corpos flutuavam sobre as águas. Todos esses lugares são ícones da nação 
holandesa e representam a geografia e a cultura desse país.

Algumas obras são intencionalmente políticas, como a realizada com 
a colaboração do Greenpeace, a qual visava chamar a atenção sobre 
fenômenos que atingem a Terra, ecologia etc. Nessa instalação, os par-
ticipantes voluntários colaboraram para dizer ao mundo sobre o grave 
problema do aquecimento global que afeta muitas áreas, sobretudo o 
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descongelamento das geleiras suíças. Já na Bélgica, país conhecido pelo 
chocolate, Tunick cobriu homens com chocolate branco líquido e mulheres 
com chocolate preto. Relevante ressaltar que sua arte segue uma regra 
composional através de estudos sobre os espaços que elas vão ocupar e os 
corpos que dão formas diversas. Isto é, algumas fotos destacam a linha do 
horizonte, outras são agrupamentos enfileirados, e em diversos sentidos, 
vertical, horizontal, a triangulação, bem como outras formas geométricas 
nas quais ele explora a perspectiva. Sua obra realça a harmonia entre o 
homem e a natureza, através de uma semiótica que ressalta todos os 
signos que ele pode abordar.

Atta Kim
Assim como Tunick, o fotógrafo sul-coreano Atta Kim trabalha com o 
corpo humano, explorando fotografia a cores em grande formato. Sua 
obra também são instalações fotografadas, onde corpos são pendurados, 
amassados, comprimidos através de placas de acrílico e pessoas confinadas 
em caixas transparentes. Atta Kim conceitua sua obra por meio de forte 
influência na iconografia zen-budista, na existência temporal, nos escritos 
de Heidegger e de G. I. Gurdjieff , na questão transcendental. 

O Projeto museu (1995-2002), sua primeira série em cor, retrata pessoas 
ou grupo de pessoas dentro de caixas transparentes como se fossem 
artefatos de museus, e endereça questões sobre a função dessa instituição, 
como catalogar, classificar, categorizar, preservar, conservar, colecionar 
etc. Para Kim, esse projeto é seu próprio museu, onde as pessoas são 
preservadas como tesouros contemporâneos. 

Outras séries apresentam homens e mulheres nus, também colocados 
em caixas transparentes, em ambientes abertos, como parques, praias, 
florestas, bem como no centro de cidades. Seu tema aborda o homem 
frente a situações como a guerra, o holocausto, com corpos comprimidos 
por placas de acrílico e pendurados por ganchos como se fossem carnes 
expostas; soldados coreanos feridos e despidos, exibindo suas feridas por 
cicatrizes expostas ou membros amputados, ou por acessórios necessários 
por sua enfermidade tal como muletas ou cadeiras de rodas. Dentro de 
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vários contextos, na série Nirvana (2001), Atta Kim obteve permissão 
para fotografar corpos desnudos no Templo Budista, em razão da sua 
justificativa: “to see the purity”. 

Misha Gordin 
Em seu livro Hidden: the conceptual photography of Misha Gordin (2007), 
este fotógrafo apresenta sua obra junto à sua autobiografia. De uma forma 
peculiar relata, paulatinamente, em frases curtas, passagens de sua vida, 
desde a infância, onde a fotografia está presente. Nascido no primeiro 
ano depois da Segunda Guerra Mundial, seus pais somente sobreviveram 
às adversidades de evacuação, retornando a Riga, agora sob ocupação 
soviética. Gordin frequentou a faculdade de engenharia aeronáutica, mas 
optou desde cedo pela imagem, ao trabalhar no Riga Motion Studios, como 
desenhista de equipamentos para efeitos especiais. Sem conhecimento 
sobre a arte, devido à situação política, poucas informações sobre a arte 
ocidental estavam disponíveis. Amante da literatura, Gordin dedicou-se à 
leitura de Dostoevsky, Bulgakov e à cinematografia de Tarkovsky e Parajanov, 
mas sempre em busca de uma maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos pessoais através da fotografia. Após algum tempo perseguin-
do o caminho da fotografia conceitual, em 1972 criou sua primeira e mais 
importante imagem: Confissão. Essa obra tornou-se a espinha dorsal do 
trabalho que vem produzindo nas últimas duas décadas.

Já nos Estados Unidos, em 1974, esse fotógrafo aproximou a fotogra-
fia à permanente questão: Aponto minha câmera para fora do mundo 
existente ou viro-a em direção à minha alma? Estou fazendo fotografias 
da realidade existente ou criando meu próprio mundo, tão real, mas não 
existente? Para ele, que coloca esta arte no mesmo nível da pintura, da 
poesia, da música e da escultura, a fotografia conceitual é a forma mais 
elevada de expressão artística. Gordin explora sua visão intuitiva e busca 
conceitos pessoais na linguagem dessa arte, para refletir sobre as possíveis 
respostas às questões mais importantes do ser, como: nascimento, morte 
e vida. Ao considerar que criar uma ideia e transformá-la em realidade é 
um processo essencial da fotografia conceitual, não segue os caminhos 
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das novas tecnologias. Não obstante a facilidade de produzir imagens ter 
mudado o modo tradicional de ver o mundo através das lentes, desfrutar 
de paisagens, o mistério do laboratório escuro, tudo isso muda em todos 
os seus significados, símbolos e mistérios. Esse fotógrafo acredita que 
um conceito pobre, perfeitamente executado, ainda faz uma fotografia 
pobre. Portanto, o ingrediente mais importante da imagem poderosa é o 
conceito. A mistura do talento para criar um conceito e a habilidade de 
saber expressá-lo são os dois aspectos mais importantes para se criar uma 
fotografia conceitual convincente. A manipulação de imagens fotográficas 
não é uma ideia nova. Aliás, até certo ponto, todas as imagens são mani-
puladas. O poder real da fotografia emerge quando a realidade alterada é 
apresentada como existente, ou seja, é esperado que algo seja percebido 
como tal. Uma imagem obviamente manipulada é uma fraude que mostra 
uma falta de entendimento do raro poder da fotografia — a crença gravada 
em nosso subconsciente de que aquilo que foi capturado pela câmera tem 
que existir. Nos melhores exemplos de imagens manipuladas com êxito, 
sempre haverá a pergunta: “isto é real?” 

Misha Gordin (2007) fala de suas primeiras lembranças, sua infância e 
seu despertar para o mundo; a vida depois da guerra; do esconderijo nas 
ruínas dos edifícios bombardeados; o homem sem pernas empurrando à 
sua maneira um pequeno objeto; lembra de quando brincava sozinho e 
com outras crianças; eles faziam seus próprios brinquedos. Ao descrever 
a natureza, fala das águas frias do mar Báltico; de ocasos e das silhuetas 
silenciosas ao longo do contorno da costa; de florestas plenas de segredos; 
dos peixes à venda no mercado; de flores que colocavam no monumento 
de Lênin; de momentos amorosos; de um arco-íris a mergulhar num lago 
próximo de sua casa, onde vive hoje. Diz que ao retornar para a casa da 
floresta, traz consigo o aroma de uma fogueira, e à noite escuta chamados 
misteriosos de uma coruja e, assim, sente que está em plena sintonia com 
a natureza. Gordin (2007) descreve as estações do ano, as quais ele vive 
intensamente, desde o inverno, com a neve, ao retorno dos pássaros, na 
primavera. Para ele, os verões estão plenos de energia criativa, e esta 
maneira de viver é o seu processo criativo. Busca fotografar sonhos, e o 
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processo inicial para ele é semelhante a escrever poemas. Quanto à parte 
técnica, Gordin (2007) prefere não descrevê-la, pois acredita que com isso 
diminui o poder da imagem. Mas todos sabem o quanto a técnica é especial 
para esse fotógrafo, e quanto ele valoriza o processo puramente artesanal, 
sem quaisquer efeitos que fujam da sua tradição. Misha Gordin é um dos 
raros exemplos de um fotógrafo que vive a fotografia em comunhão com 
a natureza, e a essa arte é sempre fiel. (tradução nossa)

A humanização da máquina e o pensamento oriental

Uma das maiores preocupações no final de século XX e início deste milênio 
é sobre que tipo de mundo e de realidade o artista pode expressar. Após 
a invenção de um enorme aparato tecnológico da imagem, fixa ou em 
movimento, seja na arte ou na ciência, a espiritualidade, o conceitual 
e a percepção são preocupações de artistas que trabalham com a arte 
tecnológica, em que o uso de equipamentos de primeira geração não 
ofusca os temas por muitos deles explorados, como ancestralidade, solidão, 
medo, multidão, sonhos e universo onírico, desespero, esperança, fascínio, 
repulsa, sofrimento etc. Podemos ilustrar esses conceitos nas obras de Roy 
Ascott, Nam June Paik e Bill Viola, já que eles trabalham com o objetivo 
de humanizar a tecnologia. 

Ascott (1996, p. 491-492) nos informa que a década de 1980 presenciou 
as duas mais poderosas tecnologias, da computação e das telecomuni-
cações, convergindo para o mesmo campo de operações, e resultando 
na junção de outras mídias eletrônicas, incluindo vídeo, sound synthesis, 
remote sensing e uma variedade de sistemas cibernéticos. Esses fenô-
menos estão causando uma grande influência no comportamento da 
sociedade e dos indivíduos, levantando questões importantes, referentes 
ao que é ser humano, ser criativo, pensar e perceber, e questionando, 
enfim, nosso relacionamento com o outro e com o planeta como um todo. 
A cultura telemática consiste num conjunto de comportamentos, ideias, 
valores e objetivos que são totalmente diferentes daqueles que haviam 
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formado a sociedade, desde o Iluminismo. Novos paradigmas surgiram, 
novas metáforas culturais e científicas têm sido criadas, novos modelos e 
representações da realidade estão sendo inventados, novos significados 
expressivos têm sido manufaturados. Para Ascott (1996), nada na arte 
interativa é fixo, nada é estável; a mente do homem está se expandindo 
cada vez mais e essa noção de expansão se dá entre mente, computador 
e ambiente. (tradução nossa)

Em Consciousness reframed: art and consciousness in the post-biological 
era, Roy Ascott (1997) explicita que a arte interativa designa um amplo es-
pectro de práticas visuais que utilizam diversos meios, como performances 
e experiências individuais em um fluxo de dados: imagens, textos, sons, 
ainda com diversas estruturas, ambientes ou redes cibernéticas adaptáveis 
e inteligentes de alguma forma, de tal maneira que o espectador possa agir 
sobre o fluxo, modificar a estrutura, interagir com o ambiente, percorrer a 
rede, participando, assim, dos atos de transformação e criação. 

Se as estéticas da arte tecnológica estão ligadas aos conceitos e práticas 
da interação, da simulação e da inteligência artificial, Ascott (1997) faz 
estudos comparativos bastante significativos entre a arte tradicional, à 
qual ele sempre se refere como arte clássica, e a arte tecnológica, mais 
especificamente a arte interativa. Para Ascott (1997), a arte que ele de-
nomina de tradicional está preocupada com a ideia de um mundo real; 
trabalha com a expressão; dá ênfase à aparência das coisas; prioriza as 
representações. O espaço euclidiano trabalha com a estabilidade, e o 
artista em isolamento, solidão. Por sua vez, a arte interativa traz novos 
processos de percepção e comunicação; informação e cognição. Isso 
significa que, enquanto as linguagens tradicionais estão preocupadas com 
a expressão, a arte interativa está interessada na interação. Apontadas 
por Ascott (1997), essas diferenças mostram um mundo instável, em que 
a questão primordial aponta para que tipo de mundo e de realidade o 
artista pode se expressar. 

Outra linguagem contemporânea, que teve um grande impacto e 
desenvolvimento no final do século passado e início deste, é a Videoarte, 
que surge em 1965, quando o artista coreano, integrante do Fluxus, Nam 
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June Paik, fez suas primeiras fitas com uma, então recente, câmera por-
tátil sony e as apresentou algumas horas depois no espaço denominado 
Café a GoGo, no Greenwich Village, em Nova Iorque. Considerado o pai 
da Videoarte, Paik iniciou suas investigações em música e em filosofia, e 
explorou várias maneiras de integrar arte e vídeo. Junto a John Cage e 
Karlheim Stckhausen, interessou-se pela música em todos os seus aspectos. 
Com Charlotte Moorman, Paik extrapolou conceitos como espontaneidade, 
perigo, imprevisibilidade e erotismo nas suas performances. Seu objetivo era 
humanizar a tecnologia assim como renovar a forma ontológica da música.

Já no trabalho de Bill Viola, vamos encontrar a presença da alta tec-
nologia, do homem, do progresso, e da incansável busca pelo invisível, 
pelo espiritual. No final da década de 1990 e início do ano 2000, Viola 
mostra que a arte sempre dependerá de dois fatores importantes, que 
cada vez se afastam e paradoxalmente se aproximam. Um é o tempo em 
que o artista vive e o outro é sua origem enquanto ser humano. Por isso, 
enquanto o primitivo se aproxima cada vez mais de nós, o nosso presente 
aceleradamente se afasta. No início do catálogo de sua exposição “Bill 
Viola — a 25-year Survey”, no San Francisco Museum of Modern Art, em 
1999, a frase de Bill Viola — “É preciso apenas um instante para que uma 
impressão se torne visível” —, reporta-se a uma das principais características 
da imagem, do real e da sua representação. Nesse catálogo, Ross (1999, 
p. 2,) apresenta o trabalho de Viola, com as seguintes palavras:

Esses vinte e cinco anos de investigação consistem em instalações, 
videotapes, notas e desenhos de trabalho (do processo) desse artista. 
Chegou o momento em que muitos querem saber os meios pelos 
quais a arte e as novas tecnologias interagem. Embora Viola use nas 
suas instalações equipamentos de vídeo e computador altamente so-
fisticados, de alta tecnologia, os temas por ele explorados são antigos 
e, ao mesmo tempo, universais. A beleza simples, o impacto visceral, 
a eterna espiritualidade atemporal do seu trabalho nos sensibiliza pro-
fundamente. [...] Seu trabalho está embasado num conjunto de valores 
espirituais, os quais têm influenciado profundamente, e continua pro-
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porcionando seu desenvolvimento zen-budista, o misticismo cristão, 
a ótica física, os mecanismos da percepção e a poesia lírica Islâmica 
dos mestres Sufi. Sua arte alcança as origens do conhecimento que 
reside no âmbito da experiência cotidiana. (tradução nossa)

E citando Kabir, Ross termina a apresentação: Wherever you are is the 
entry point — Kabir (1440-1518).1 Se pensarmos em que tipo de mundo 
e de realidade o artista pode se expressar neste novo milênio, tudo nos 
aponta para uma urgência em reaprender, reconhecer e redefinir os novos 
conceitos, inclusive repensar a nossa própria existência. Contudo, devemos 
estar atentos para coisas que sempre estiveram presentes no pensamento 
do homem. Como nos diz Kabir, “onde quer que você esteja, existe um 
ponto de entrada”. (apud ROSS, 1999, p. 2, tradução nossa) Se esta frase 
em muito se aproxima dos conceitos mais atuais da arte e da tecnologia, 
sobretudo em redes, ao escolher Kabir, Bill Viola retoma um pensador do 
século XV-XVI.

Assim como Bill Viola, vimos em depoimentos de vários artistas uma 
afinidade espiritual, pela qual alguns pensadores antigos foram mencio-
nados. O que nos leva a questionar: por que a arte, sobretudo a partir da 
metade do século passado, inspirou-se nas religiões orientais, como o sufi 
e o zen-budismo, mais especificamente? 

Essa mesma questão parece ter inquietado Eco (1991a, p. 203-206), ao 
indagar: “Por que o Zen Budismo e por que agora?” Para Eco, os primeiros 
interesses pelo zen-budismo no Ocidente, mais especificamente na Itália, 
surgiram em 1959. Assim vejamos esta questão, à luz de suas teorias::

Certos fenômenos não aconteceram por acaso. Nesta descoberta 
do Zen pelo Ocidente pode haver muita ingenuidade e bastante 
superficialidade na troca de idéias e sistemas: mas se o fato acon-

1 “Onde você se encontra, encontra-se o ponto de entrada”, Kabir. Em programação de computador, 
um ponto de entrada é um endereço de memória, correspondendo a um ponto no código de um 
programa que é pretendido como destino, um salto interno ou externo. Portanto, ao mencionar esta 
frase de Kabir, Viola também associa sua linguagem de vídeo a esse conceito contemporâneo de não 
linearidade.
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teceu, é porque determinada conjuntura cultural e psicológica fa-
voreceu o encontro. [...] Há no Zen uma atitude fundamentalmente 
antiintelectualista, de elementar e decidida aceitação da vida em 
imediação, sem tentar justapor-lhe explicações que a tornariam 
rígida e matariam, impedindo-nos de colhê-la no livre fluir, em 
sua positiva descontinuidade. E talvez tenha dito a palavra exata.  
A descontinuidade é, tanto nas ciências quanto nas relações comuns, 
a categoria de nosso tempo: a cultura ocidental moderna destruiu 
definitivamente os conceitos clássicos de continuidade, de lei uni-
versal, de relação causal, de previsibilidade dos fenômenos: em 
suma, renunciou à elaboração de fórmulas gerais que pretendem 
definir o conjunto do mundo em termos simples e definitivos. Novas 
categorias ingressaram na linguagem contemporânea: ambigüidade, 
insegurança, possibilidade, probabilidade. 

Ao se referir a alguns artistas, como John Cage, Eco (1991a, p. 213) 
ressalta que “no plano filosófico, Cage é intocável”, mas coloca em dúvida 
se esse músico, através do zen, “está contribuindo para o exoterismo Zen 
perfeitamente ou para o campo musical, procurando uma lavagem mental 
de hábitos musicais adquiridos”. Como podemos constatar, a partir de 
suas proposições, Eco (1991a) está ciente da importância e da presença 
do zen na cultura ocidental, sobretudo nos Estados Unidos, mas tem 
reservas quanto à sua prática, ou seja, se o Ocidente realmente chegou 
a entender essa filosofia oriental a ponto de poder aplicá-la em sua vida, 
no cotidiano e nas artes. 

Para nós, as considerações pontuadas por Eco (1991a) são de extrema 
relevância no que se refere à obra dos artistas que se inspiram nos pensa-
dores orientais, mas resta-nos perguntar: qual a essência da abordagem 
do assunto nos principais pensadores já mencionados? 

Maulānā Gialāl al-Dīn Rūmī, mais conhecido como Rūmī, transcendeu 
fronteiras nacionais e étnicas, e, depois de sua morte, seus seguidores fun-
daram a Ordem Mevlevi, mais bem entendida como o Whirling Dervishes, 
na qual sua adoração é feita na forma de danças e cerimônias musicais, 
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denominadas “sema”. Para Rumi (apud ARBERRY; NICHOLSON, 1996, 
p. xx) somente por meio da música, da dança e da poesia alguém podia 
alcançar o sema, que representa a jornada mística espiritual, uma ascensão 
através da mente e do amor, ou seja, do aperfeiçoamento. Nessa viagem, 
o investigador, simbolicamente, vira-se em direção à verdade, cresce por 
amor, abandona o ego, e alcança a perfeição; ao retornar dessa jornada, 
coloca-se a serviço da criação, sem discriminação de crenças, classes ou 
nações. (tradução nossa)

Na visão de George Ivanovich Gurdjieff, filósofo, músico e mestre 
espiritual, de descendência grega e armênia, nascido na fronteira entre 
a Rússia e a Turquia, a música era a arte que conduz a humanidade a um 
despertar. Sua obra musical evoca os cantos religiosos gregos e russos que 
Gurdjieff ouviu em sua infância. Gurdjieff influenciou inúmeros artistas, 
escritores e pensadores modernos, inclusive Frank Lloyd Wright. No texto 
Meetings with remarkable men (1963) e no ballet The struggle of the magi-
cians (1914) estão presentes as mais diversas formas de explicar a filosofia 
de Gurdjieff, voltada para a verdade universal, o cosmos e a arte como 
forma de alcançar o sublime.

 Em Kabir Das (apud VAUDEVILLE, 1998) um dos grandes poetas 
e músicos da Índia medieval, encontra-se o conceito filosófico de abso-
luto, ao qual a alma individual acaba se unindo. Um dos mais respeitados 
pensadores e poetas do sufismo, de família de tecelões, Kabir praticava e 
acreditava na união, na verdade e no absoluto. 
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