
todas as casas em mim

camila de paz

2015



À minha família, orientador, amigos, amores: meus companheiros de jornada.
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Casa da Maria, Bertioga, 2010
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Quarto dos meus pais, São Paulo, 2010
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Sala de estar da família, São Paulo, 2012
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Bela Vista, São Paulo, 2012
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Quarto da vida, São Paulo, 2012
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Avenida Paulista, São Paulo, 2013
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Visita, São Paulo, 2013
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Quarto da tia Tatá e tio Valter, Taquaritinga, 2013
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Da sala de jantar, São Paulo, 2012
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Casa da Lilian, São Paulo, 2013
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Casa da tia Tatá, Taquaritinga, 2013
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Janela do Bertoldo, São Paulo, 2010
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Casa da Flá, Santos, 2013
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Santos, 2013
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Casa do Nico, Rio de Janeiro, 2011
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Minha, São Paulo, 2014
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No quintal da tia Cida, Taquaritinga, 2013





38

Casa da Cons e JP, São Paulo, 2013
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Despedida, Santos, 2013





42

Quintal da tia Tatá, e eu, Taquaritinga, 2013











Travessia

S.f.(a) 
1. Ação ou efeito de atravessar um 
continente, mar rio, região, faculdade de artes plásticas. 
2. Longo trecho inteiramente desabitado, vazio.
3. Fig. Morreu e foi enterrado.
4. Desbravar o mar de dentro.
5. Atravessar a solidão.
6. Caminho entre recusa e certeza, 
reflexão e práxis, técnica e poética. 
7. Transitoriedade.



Em certos momentos, os instantes capturados da casa ganham 
uma dimensão que nos projeta a um tempo de manipular 

mini-coisas; como uma forma de se apropriar, de apreender 
os objetos reais, mas grandes demais para transitá-los  

em nossa imaginação. Sente-se necessidade de apequenar 
objetos, situações, ser o co-autor da luz nos cantos e objetos 

da casa. Uma forma também da casa olhar a si mesma.
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Série “Ambiente de purificação”, ano de 2003

Na infância adorava visitar banheiros desconhecidos.
No período em que cursei a Faculdade de Artes Plásticas, 

após o desenho de uma pia, a modelei em plastilina, um brinco  
transformou-se em toneira, tarraxas em mistudores.  

As possibilidades de manipulação dos objetos, da luz,  
enquadramento da cena me interessaram. 

As imagens foram realizadas com uma câmera digital de 
baixa resolução e nunca tiveram boas impressões.
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Série “Sempre quis ter uma sacada”, ano de 2010

Com uma câmera digital em 2009, havia o desejo de fotografar 
alguns objetos guardados, onde surgiu a vontade de expandir 
ficcionamente o espaço da casa, comunicar-se com a cidade e, 
ainda hoje, novos mini-objetos aguardam sua vez, armários  
cadeiras de papelão,  uma casa de plástico.





O registro de luzes, cores, ângulos, enquadramentos busca 
explorar relações sensoriais entre o que é visível pelo aparelho 

óptico e o que é transmitido além dele.
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Casa da família, ano de 2006

Uma amiga presenteou-me com uma câmera de plástico, por ser 
desmontável foi fácil transformá-la em pinhole. O filme colorido 
usado foi o Kodak Pro Image, asa 200. As longas exposições, 
cerda de 30 a 40 minutos, possibilitaram à luz deixar rastros. 
As vinhetas das bordas ressaltaram a ideia de um ambiente 
íntimo, levando o olhar do espectador para as luzes.
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Série “Labirintos”, ano de 2006-2009

Em 2005, comecei a trabalhar em um laboratório fotográfico 
preto e branco, experiência entre o mundo do trabalho  

e descoberta de uma linguagem artística. 
No ano posterior, um curso de fotografia básica  

no Museu Lasar Segall rememorou as aulas de fotografia 
durante a Faculdade de Artes Plásticas. O contato  

com os amigos do museu e a vivência com esse espaço  
perduram até hoje. Ao longo dos anos, as técnicas desse 

processo me impregnaram de maneira profunda. 



Então, ao olhar já não cabe tão somente as imagens que se  
multiplicam virtualmente. Ele se alimenta na busca, no encontro  
dos sentidos e anseios que emergem de dentro, em direção 
às janelas: a casa exterior e a morada interior que acolhem e 
nutrem um repertório de imagens, daquilo que nos é precioso: 
objetos da casa, livros, poesias, miniaturas e fotografias escolhidas 
em nossa estante, além de sonhos e sensações materializados 
por objetos colhidos no tempo. Consagrados no espaço que se 
configura silenciosamente numa extensão de nós mesmos.
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O retoque manual reativou a relação com a pintura, em seu fazer minucioso (refazendo o grão e superfícies das imagens) e na 
construção de tonalidades. A série surgiu aos poucos, entre revelações de filmes, contatos e ampliações. Em seu corpo existem mais 

imagens que dão abertura para sua continuação, com a digitalização dos negativos, tratamento, impressão em jato de tinta. A luz contorna  
arquiteturas, superfícies, ilumina pouco, indica uma saída por vezes obstruída, na presença da baixa luz em sua grandes áreas negras.
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Viragens sépia e azul

Experimentei a viragem sépia em cópias da série “Labirintos”.  
Apareceram novas imagens: altas luzes estouradas, as áreas  
escuras reveladas e correspondência por cor, textura do grão  
com a fotogravura do início do século XX.
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Série “Sobre sábado à noite”, ano 2010

Ao revisitar alguns negativos, percebi a proximidade formal  
de algumas imagens baseadas numa sensação comum. 

Neste hábito cotidiano, um refúgio para a solidão,  
nas noites de zapping em frente à televisão.



Esse momento do silêncio, próprio à criação, base de inspiração 
do autor, só é rompido após o nascimento da obra, quando sente 
o desejo de compartilhar sua produção. O artista busca com sua 
obra canais de comunicação com o espectador, deseja que este 
se aproprie dela.
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Série “Todas as casas em mim”, ano de 2011-2012

A praticidade de capturar imagens com um dispositivo celular desencadeou  
uma série de registros da casa dos meus pais, com enquadramentos similares. 

Nessa época houve uma ruptura: minha mudança do nicho familiar. 
Na página ao lado, minha casa aparece como um novo ambiente a ser explorado.

Primeira versão da série enviada ao processo seletivo de Mestrado em Poéticas Visuais da ECA, 2012-2013. 
Impressas em papel de algodão, tamanho da mancha 10x10 cm, remetiam ao formato de uma polaroid.
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O espaço nos abriga, nos conduz por diferentes contextos do 
cotidiano que desbravamos, revisitamos, reinventamos, revivemos 
a partir do que vemos, ouvimos, sentimos. E se por um lado,  
o mesmo espaço, mediado dialeticamente pelo tempo, nunca  
é o mesmo, por outro, há certas regularidades, como a permanência 
de certos objetos nos mesmos lugares, os sons que nos entra 
pela janela do quarto de dormir, a intensidade da luz do dia, 
ainda que cada sutileza seja única naquele instante. O espaço 
das regularidades nos convida para retratá-lo em seus momentos 
únicos, pela cor refletida num determinado momento, que se 
mostra mais evidente na percepção mais imediata, no contexto 
mais íntimo e mais recorrente: o lar.
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Após o início do mestrado, a intenção era refinar o tratamento das imagens e definir um formato maior. 
No entanto o recorte quadrado e os filtros do aplicativo instagram se transformaram em  limitadores em 
relação à enquanto edição de  cores, tamanho e resolução dos arquivos. Incorporar imagens anteriores 

a série pareceu-me fundamental. Além disso, na medida em que diminuem a regularidade dos 
enquadramentos e a repetição de ambientes, surge um olhar menos objetivo das casas.
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Novas casas apareceram: de amigos, familiares e de lugares  
da infância que foram revisitados. Essas cinco fotografias 

foram fundamentais na sequência do ensaio, por características  
de acolhimento, nova paisagem ou estranhamento.

A edição das imagens deu-se a partir de cópias no papel 
algodão Canson Rag 310g/m2, tamanho 20x30 cm,  

imagem 10x15 cm, nas impressoras Epson 3800, 7880  
do Laboratório Digital, do Departamento de Artes Plásticas,  

da Universidade de São Paulo. 



Espero por experiências: luz desenhada de maneira nunca vista, 
estranha composição que instiga, desafio em registrar pouca luz. 

Espaço, câmera fotográfica e corpo, novas percepções restituem 
o olhar, dão sentido ao imaginário, recriam a memória.



No combate entre você e o mundo, prefira o mundo. 

Franz Kafka
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RESUMO

O ensaio Todas as casas em mim investiga a relação entre os espaços da casa e o fazer fotográfico,  
corpo de 20 imagens produzidas em sistema digital entre 2010 e 2014.

Palavras-chave: artes, casa, ensaio fotográfico, espaço, fotografia.

ABSTRACT

The essay every home of myself investigate the relation between the spaces of home and the practice of photography,  
body of 20 images produced in digital system between 2010 and 2014.

Keywords: art, home, photo essay, space, photography.
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