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NOTA SOBRE A PESQUISA

Esta pesquisa integra um conjunto de três volumes apresentados como mestrado em Artes Visuais da ECA-USP. O primeiro 
volume, Linha Vermelha, é um livro visual; o segundo apresenta o desenvolvimento da edição das imagens de Linha Vermelha 
a partir do momento em que elas passaram a ser pensadas no suporte do livro. Este terceiro volume é uma pesquisa teórica 
resultante de questões e inquietações advindas da prática fotográfica. O interesse pela expansão das possibilidades de 
articulação entre as imagens como forma de construir discursos mais complexos resultou nesta imersão no trabalho de Nathan 
Lyons e nos livros visuais do acervo da Visual Studies Workshop - onde realizei pesquisa de campo de março a julho de 2015. 
Em futuras pesquisas será possível aprofundar as questões de estrutura já iniciadas aqui, bem como incluir outros espaços e 
suportes, como o expositivo o e virtual.





resumo

A pesquisa apresentada explora o conceito de sequência na fotografia associado ao 

livro visual de autor. O conceito é estudado no contexto do trabalho teórico e artístico 

do fotógrafo, curador e educador Nathan Lyons, fundador da Visual Studies Workshop - 

Rochester (NY) 1969 - bem como de artistas e teóricos americanos do segunda metade 

do século XX. 
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O ponto de partida desta pesquisa foi a intenção de entender as origens e o 
desenvolvimento do uso do livro como suporte para a construção de discursos 
visuais, bem como construir parâmetros e ferramentas de análise.

A busca por artistas e teóricos pioneiros na pesquisa do livro visual no século 
XX, me levou a saber de uma escola fundada em 1969 em Rochester (NY), a 
Visual Studies Workshop. Nathan Lyons um fotógrafo e curador que trabalhava 
na George Eastman House Museum1 desde a década de 50, preparava um curso 
de pós graduação que seria aberto em breve no museu. Subtamente, por razões 
ideológicas, Lyons decide abandonar seu cargo, e convoca os alunos inscritos a 
comparecerem uma semana antes para ajudar a montar a nova escola, que seria 
aberta em um prédio alugado na vizinhança. 

Baseada em princípios de comunidade e coletividade, a escola viria a ser um 
efervecente centro de pesquisa,  discussão e produção independente de artes 
visuais durante as três décadas seguintes, com um programa de pós-graduação, 
residências artísticas, exposições e debates. Em 1972, Joan Lyons, uma fotógra-
fa e produtora de livros de autor – e esposa de Nathan Lyons –  funda dentro 
da escola a VSW Press, editora voltada para o suporte, produção e publicação de 
livros de artista. 

Além de um caráter comunitário, de inclusão dos estudantes e ‘funcionários’ 
como parte da construção da instituição2, um princípio fundamental da escola 
seria a compreensão de que pessoas de diferentes áreas seriam bem vindas a 
contribuir para a discussão e produção das artes visuais. Dividido em três eixos 
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1. A George Eastman House 
Museum localiza-se na 

antiga residência de George 
Eastman, fundador da Ko-

dak. O Museu foi aberto em 
1949 e, nesse período, foi 
um dos dois únicos museus 

americanos e terem um setor 
de fotografia e filme – junto 

com o MOMA de Nova 
Iorque.

2. Ainda hoje, os estudantes 
participam da montagem das 

exposições, organizações 
dos debates e projeções, 
e devem cumprir um certo 

número de horas de trabalho 
dentro da Instituição como 
parte da grade curricular.



16 17 História do ‘mark-making’.  

Apesar de trabalharem em uma direção parecida, haviam pontos de grande 
divergência entre os dois teóricos. Ao final dos anos 60, Lyons já trabalhava 
com a idéia de uma fotografia que poderia ser simultaneamente documental e 
autoral, postura que Szarkowski irá assumir apenas no final da década de 70. 

Enquanto Szarkowski entendia que o maior potencial da linguagem dava-se 
através da imagem isolada, e defendia uma análise com princípios formais 
rígidos e descolada de qualquer contexto, Lyons defendia que as diversas formas 
de contexto – como as outras imagens do trabalho, a obra do fotógrafo e o 
contexto socio-cultural em que estava envolvido - eram parte fundamental da 
análise de um trabalho fotográfico. A postura de Szarkowski mantia-o distante 
de imagens que remetiam ao sonho ou que se utilizavam de manipulações 
de laboratório, enquanto para Lyons qualquer processo sério e permanente de 
pesquisa visual poderia resultar em uma contribuição para as artes visuais.

No sentido da valorização do contexto em que a imagem estava inserida, 
Lyons desenvolveu, desde o início de sua atividade professional, pesquisa 
voltada às possibilidades de articulação entre as imagens de forma a construir 
discursos visuais para além da imagem isolada. John Wood, seu professor - e 
mais tarde colaborador da VSW - teria sido o primeiro a apresentar-lhe idéias 
relacionadas ao quadro expandido – expanded frame -, através dos trabalhos de 
Moholy-Nagy e Minor White.

No texto de sua primeira exposição em 1958, Seven Days a Week, na 
Gladden Gallery, Alfred University – mais tarde exibida na George Eastman 
House - Lyons já demostrava seu interesse pelo contexto e relações entre as 

principais - fotografia, livro visual e video - o curso aceitava pessoas com ou sem 
experiência em artes visuais.

Nathan Lyons trabalhou a partir da década de 50 na George Eastman 
House com o historiador Beaumont Newhall, então Diretor de Fotografia, que o 
ofereceu inicialmente a posição de Diretor de Informação e Assistente Editorial 
da Image Magazine - posição antes ocupada pelo fundador da Aperture, Minor 
White. Em 1960, Lyons foi promovido a Diretor Assistente e em 1961 ele era 
quem conduzia a visão curatorial do museu - pois Newhall estava mais engajado 
com a pesquisa histórica. Do ponto de vista curatorial, ele entendia que seu pa-
pel era de descobrir ao invés de dirigir, o que o fez abrir espaço para a produção 
contemporânea e para fotógrafos emergentes no museu. 

Durante os anos 60, em paralelo com John Szarkowski, então curador de 
fotografia do MOMA,  Lyons teve papel fundamental na aceitação da fotografia 
como uma linguagem autônoma. Ambos trabalhavam no sentido de reforçar 
as características inerentes à linguagem fotográfica ao invés de impor valores 
pré-determinados pela Arte. No sentido de ampliar o universo de questões da 
fotografia para além da História da Arte, Lyons prefere relaciona-la dentro de 
um espectro mais amplo da cultura visual, inserindo-a no que ele irá chamar de 



18 19 qual ele discutiu a história do uso de sequências visuais expandidas nos livros, 
através da análise histórica dos elementos estruturantes utilizados desde os 
livros Iluminados do século XV.

Lyons considerava que as mais antigas tradições pictóricas já trabalhavam 
com elementos de articulação entre as imagens semelhantes aos utilizados 
nos livros visuais contemporâneos e, apesar do desenvolvimento da linguagem 
visual haver culminado na imagem cinética, o que justificaria o retorno a essas 
práticas mais estáticas seria uma reação à inacessibilidade das novas mídias, 
como o cinema e a televisão. No debate mais recente acerca dos livros visuais, 
é frequente o argumento do retorno à experiência individual e à físicalidade do 
livro, que haveria se perdido com as imagens virtuais. 

Sem dúvida a melhor forma de compreender as idéias de Lyons sobre 
sequência é olhar para sua produção artística. Com excessão de seu primeiro 
livro visual, Under the Sun (1960), publicado em parceria com os fotógrafos 
Walter Chappell and Syl Labrot, todos os livros seguintes exploram a idéia de 
mark-making no contexto da paisagem urbana5, e em geral compõem-se por 
séries de imagens organizadas em estruturas sequenciais.6

Notations in Passing, publicado em 1974, é considerado sua maior tese 
sobre estrutura sequencial no livro. Este e os livros visuais que viriam em seguida 
– Riding 1st Class on the Titanic (1999), After 9/11 (2003), Return your 
Mind to the Upright Position (2014) – conformam uma obra que se manteve 
coerente as suas próprias questões durante toda uma vida.

A segunda parte desta pesquisa, acompanha a leitura histórica de Lyons so-
bre estruturas visuais nos livros, como forma de compreender que autores/artis-

imagens: “A devida atenção em relação à forma como uma série de fotografias 
é apresentada é de importância primordial (...) não apenas pode criar a devida 
atmosfera da apresentação, mas é também uma extensão do fluxo visual 
proposto pelas imagens e suas relações.” 3

Em 1977, Lyons organiza a exposição The Extended Frame, com a intenção 
de explorar as diferentes formas através das quais a fotografia contemporânea 
havia superado o conceito convencional de quadro. No texto de introdução da 
exposição, Lyons irá incluir duas características estruturais dos trabalhos apre-
sentados: o tratamento das superfícies físicas do quadro fotográfico como forma 
de alterar respostas pre-condicionadas ao espaço pictórico, e a expansão das 
possibilidades de ordenação e relação entre os quadros, como forma de construir 
um espaço pictórico expandido.   

Nos anos 80, Lyons sentiu a necessidade de clarificar os termos série e 
sequência, que estavam sendo utilizados de forma genérica na comunidade foto-
gráfica, o que ele fez em seu artigo The Photographic Sequence (1980). Como 
forma de compreender os termos, ele sugeriu um retorno à raiz latina: “serie: 
juntar, sequência: seguir”.4 Antes disso, em 1975, ele havia feito uma palestra 
chamada Sequential Considerations, no International Center of Photography,  na 

3. Livre tradução: “The 
added concern over the 
way in which a series of 
photographs is presented 
is of primary importance 
(…) can not only create the 
proper atmosphere in which 
the presentation is made but 
also become an extension of 
the ‘visual flow’ conveyed by 
the relationship of images.” 
(McDonald, 2012, p188)
4. Livre tradução: “series, to 
join, sequence, to follow” 
(McDonald, 2012, p199)
5. “In the next few years, 
however, Lyons moved away 
from the kind of subjective, in-
trospective practice that pro-
duced his nonrepresentational 
imagery, turning his attention 
out into the world. While 
installing an exhibition at the 
New York State Exposition 
in 1962, Lyons borrowed 
a friend´s 35mm camera to 
photograph as he walked 
around the fairgrounds, a 
visual environment Lyons 
remembers as fantastically 
dense and layered. Liberate 
from his customary 4x5 inch 
tripod-mounted view camera, 
Lyons photographed with 
renewed energy, marking the 
start of a transition toward a 

less deliberate, more immedi-
ate way of working. (…) By 

1964, Lyons had completely 
abandoned the view camera, 

making his last intentionally 
abstract image and adopt-

ing instead a responsive 
notational system grounded 

in a snapshot approach.” 
(McDonald, 2012, p10)

6. Como Tate Shaw analisa 
em Artist’s Books - VSW Press 

1971-2008, VSW Press, 
Rochester, 2009, p76. In: 
LYONS, Joan (org). Artists 
book - a critical anthology 

and sourcebook. Visual Stud-
ies Workshop Press, Roches-

ter, NY, 1985.
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Durante os anos 60, Nathan Lyons, Diretor assistente e Curador de Fotografia 
da George Eastman House, e John Szarkowski, curador do MOMA de Nova 
Iorque, eram as duas figuras mais importantes da fotografia americana. Eles 
eram parte da segunda geração de historiadores da fotografia do país, que 
reconfiguraram profundamente o campo fotográfico nas décadas após a Segunda 
Guerra Mundial.8

Nesse momento, Lyons e Szarkowski evitavam defender o status da foto-
grafia como Arte e também em separa-la em campos como fotografia artística, 
comercial e vernacular. Em lugar disso, eles participavam de inúmeras palestras 
e debates nos quais defendiam a abertura do campo da fotografia como um 
meio autônomo. Lyons fazia palestras nas quais ele defendia a fotografia 
snapshot como uma linguagem extremamente inventiva e expressiva no campo 
da cultura visual. De forma semelhante, Szarkowski defendia a fotografia direta, 
e frequentemente apresentava e discutia fotografias que não tinham data ou 
autor. O posicionamento de ambos era de desconstrução da questão da ‘obra de 
arte’, de forma a permitir a construção de questões próprias à fotografia.

De acordo com Candida Finkel9, entre os anos 30 e 50, haviam pouquís-
simas exposições de fotografia no MOMA, mas elas aumentaram substan-
cialmente durante os anos 60 - quando Szarkowski assume como Diretor do 
Departamento de Fotografia - passando a exibir 5 a 8 mostras por ano. Em 
1962, quando Szarkowski assumiu o posto, o arquivo do MOMA tinha apenas 
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FOTOGRAFIA COMO ESPELHOS E JANELAS

8. De acordo com Anne 
Tucker, em seu artigo Lyons, 
Szarkowski, and the percep-
tion of Photography, 2007. 

In: MCDONALD, 2012, 
p220

9. Em seu artigo Photogra-
phy as a Modern Art: The 

influence of Nathan Lyons an 
John Szarkowski on the Public 

Acceptance of Photography 
as Fine Art. In: McDonald, 

2012, p200

tas se estabeleceram para ele como paradigmáticos no desenvolvimento dessas 
estruturas. Este eixo principal é articulado à visão de outros pensadores do livro 
visual, principalmente à Alex Sweetman, através de seu artigo Photobookwork: 
the critic realist tradition7, pelo fato de o autor inserir o livro Notations in Passing 
como parte desta tradição crítico-realista analisada por ele.

Apesar de receber menos visibilidade depois de tornar-se diretor da VSW,  
Lyons continuaria desenvolvendo e expandindo suas idéias sobre fotografia e sua 
influência no campo. Keith Smith acredita que Lyons expandiu as possibilidades 
das relações entre as imagens mais do que qualquer um antes ou depois dele. 

7. In: LYONS, Joan (org). 
Artists book - a critical anthol-
ogy and sourcebook. Visual 
Studies Workshop Press, 
Rochester, NY, 1985.



22 23 A interpretação da imagem, deveria, portanto, necessariamente passar pela 
compreensão do processo do fotógrafo, já que ele, de alguma forma consciente-
mente, a descobriu, sentiu e registrou.

Com a intenção de colocar em questão a noção de realismo na fotografia, já 
que para ele, ainda que assuntos/elementos pudessem ser reconhecidos, toda a 
imagem era uma abstração - em seu primeiro livro visual, Under the Sun, Lyons 
publica apenas imagens abstratas, produzidas a partir de enquadramentos bem 

fechados nas quais não se reconhece o objeto representado.

Em seu artigo de 1965, Critic’s choice: Meaning Must Come from the picture 
Itself, sobre o fotógrafo Mario Giacomelli, Lyons enfatiza o fato de Giacomelli 
ter desenvolvido uma obra que carrega suas próprias evoluções e qualifica 
significados próprios, ao invés de produzir um trabalho acidental ou mimético 
com premissas sobre como uma fotografia deveria aparentar para ser aceita.11

Para Lyons, Giacomelli buscou constantemente novos temas e os expressou 
de forma direta e despretenciosa numa visão consistente e contínua que unifica 
atmosfera e estrutura, e que possui uma qualidade de espontaneidade que refor-

5800 cópias, que passaram para 20000 em 1979. Além disso, entre 1966 e 
1970, o número de cursos de fotografia em Universidades aumentou de 268 
para 440, fato que demonstra um crescente interesse na linguagem.

Apesar de estarem trabalhando para construir o campo da fotografia de for-
ma semelhante, os enfoques de Lyons e Szarkowski divergiam. Lyons valorizava 
a natureza direta e espontânea da fotografia snapshot, mas também acreditava 
que uma compreensão profunda do contexto no qual cada imagem era produzi-
da, era fundamental para que fosse possível interpreta-la. Isso significava para 
ele, a compreensão do contexto histórico e sociológico no qual a imagem estava 
inserida, mas também, as questões inerentes à prática fotográfica do autor, já 
que estas naturalmente refletiam o contexto político-social do autor.

Apesar de Lyons reconhecer o valor de registro da fotografia, ele considerava 
que a linguagem fotográfica tinha a característica – e o potencial – de refletir 
“as realidades interiores em correspondência com o mundo exterior” 10, ou seja, 
refletir a experiência do fotógrafo no mundo. Ele entendia que a linguagem 
era mais do que um registro, mas também não a reduzia a uma ficção, já que 
teria sido descoberta, sentida e produzida no contexto da realidade concreta. 

imagens 1|2 - Capa de  
Under the Sun e página 
dupla com fotografia de 

Nathan Lyons (reprodução 
acervo VSW)

10. Livre tradução: “inner 
realities in correspondence 
with the physical world” (MC-
DONALD, 2012, p221).

11. Nesse sentido, Lyons 
cita o escritor teatral Eugene 
Ionesco: “The imagination is 
not arbitrary, it’s revealing. 

Without the guarantee of 
total freedom, the dramatist 

will never be himself, he will 
say nothing except what has 

already been formulated”. 
(MCDONALD, 2012, p123)



precisão, o afastava de imagens com referências românticas ou de sonho, bem 
como imagens produzidas em laboratório ou com manipulação digital.  

De acordo com Anne Tucker13, em 1966 tornou-se claro que a opinião teóri-
ca dos dois historiadores divergia, quando Szarkowski publica The Photographers 
Eye, e Lyons publica Photographers on photography: A critical Anthology. Enquan-
to Szarkowski estava trabalhando com uma idéia pré-definida sobre o que seria 
uma boa fotografia, Lyons considerava uma aproximação mais experimental da 
linguagem, para qual todos os fotógrafos seriam potenciais colaboradores, já que 
qualquer direção estética poderia resultar em uma obra expressiva.

Em Photographers on photography: A critical Anthology, Lyons seleciona trinta 
e nove textos que abrangiam toda a história da fotografia até aquele momento, 
escritos pelos próprios fotógrafos que na opinião dele melhor representavam a 
filosofia pessoal do trabalho de cada um. Para ele, a história da fotografia era 
a história dos fotógrafos, e por isso ele escreve apenas a introdução do livro e 
dá voz aos autores. Durante esse período na Eastman House, Lyons fazia um 
grande esforço para tornar acessíveis os escritos dos fotógrafos, além de coletar 
e exibir fotografia experimental.

The Photographer’s Eye, por outro lado, estrutura-se a partir de uma intro-
dução de Szarkowski na qual ele define cinco questões principais que poderiam 
contribuir para a formulação de um vocabulário e uma postura crítica em relação 
à fotografia: a coisa em si, o detalhe, o enquadramento, o tempo, o ponto de 
vista principal. Cada questão configura um capítulo do livro, com um pequeno 
texto explicativo, seguido por grupos de imagens que, segundo ele, “têm pouco 
em comum, exceto pelo fato de ter sido bem realizadas e compartilharem de 

ça as características do snapshot. Tal natureza de trabalho - sério e espontâneo 
- sempre irá resultar em um novo conteúdo visual que, portanto, representará 
uma real constribuição para a continuidade da tradição das Artes. Dessa forma, 
Lyons entende que apesar de ser fundamental a compreensão do contexto e da 
totalidade da obra do autor, a análise final deverá sempre partir da imagem.

Szarkowski, por outro lado, compreendia que a fotografia não era resulado 
de uma experiência visual específica do fotógrafo, mas a expressão de UMA 
experiência visual específica. Ele entendia o papel do fotógrafo como um ‘cap-
tador da experiência’, que deveria realizar uma escolha precisa mas projetar-se 
o mínimo possível nela. Para ele, o maior potencial da linguagem era a imagem 
fotográfica isolada e esta era a forma como ela deveria ser interpretada. 

Por essa razão, informações de contexto ou autor eram menos importantes 
para a análise de Szarkowski. Seus textos não contextualizam as imagens den-
tro de períodos da história da arte, ou traçam perspectivas teóricas sobre a vida 
pessoal do fotógrafo, pois ele compreendia que a fotografia tinha seus conteúdos 
inerentes e que citar fora de contexto fazia parte da natureza da linguagem 
fotográfica.12 Ele defendia uma aproximação formal rigorosa, a partir de uma 
compreensão modernista da linguagem. Essa postura voltada a uma idéia de 

12. Livre tradução: “to quote 
out of context is the essence 
of the photographer’s craft” 
(McDonald, 2012, p222)
13.  In: Lyons, Szarkowski, 
and the Perception of Photog-
raphy (MCDONALD, 2012, 
p220)

imagens 3|4 - Fotografias de 
Mario Giacomelli da serie 

Io non ho mani che mi acca-
rezzino il volto (reprodução 

do site oficial do artista) 



26 27 tinha uma visão da fotografia como registro do mundo real, Minor White desen-
volveu um modelo literário de interpretação da linguagem fotográfica, no qual 
não apenas técnica e design eram considerados como parte do fazer fotográfico 
- como acreditava Beaumont - mas também os sentimentos. Sua intenção era 
de encontrar significado para além da superfície, a fotografia como expressão da 
espiritualidade.

Lyons compreendeu a linguagem fotográfica como uma relação dialética 
entre o mundo expressivo e o mundo objetivo, como demonstra o título de seu 
texto Vision and Expression (1969), no qual “vision” seria o mundo objetivo, 
e “expression”, o subjetivo. Ele acreditava que o intelecto utilizado de forma 
isolada, sem considerar os sentidos, representaria um estado humano frágil, pois 
“os olhos e a câmera vêem mais do que a consciência” 17

 Nesse período das décadas de 60 e 70, segundo Finkel, a resposta à 
filosofia hippie havia feito com que a comunidade fotográfica adotasse uma pos-
tura anti-intelectual, e deixasse de discutir fotografia verbalmente. Apenas após a 
publicação de On Photography (1977), de Susan Sontag, um sério debate seria 
reassumido. Lyons nesse período buscava enfatizar o entendimento em lugar do 
conhecimento, ou seja um aprendizado que passasse não apenas pelo intelecto, 
mas pelas dimensões sensíveis e sensórias. Para ele entendimento seria imagina-
ção, imaginação seria arte, e arte seria conhecimento. 

Finkel acredita que a postura de Lyons indicaria uma postura mística: “Arte 
é sagrada pois une imaginação e conhecimento em um processo dialético. O 
tipo de conhecimento alcançado através do entendimento é, ao mesmo tempo, 
‘gerador’ e ‘interativo’ (vivo) em oposição ao ‘estado humano frágil’ (morte) 

um mesmo vocabulário.”14 Sem construir relações entre as imagens dispostas 
na mesma página ou dupla, exceto pelo fato de elas pertencerem a um mesmo 
capítulo – Szarkowski assume a posição de enfatizar a imagem isolada e 
seu uso descontextualizado, bem como uma preconcepção de como uma boa 
fotografia deveria ser. 15

Candida Finkel considera que “Enquanto Lyons entende a fotografia 
como uma grande contribuição às formas de comunicação artística humana, 
Szarkowski a compreende no sentido modernista, recusando-se a conferi-las um 
único significado: são objetos de arte que não podem ser reduzidos à linguagem, 
ao sentimento, à compreensão, ou à documentação do mundo. Lyons é o grande 
fotógrafo humanista que, com uma ênfase na compreensão, evita os problemas 
sentimentais de Steichen e White. Szarkowski é o modernista cientificista, que 
enfatiza uma fotografia fria, não-engajada e privada, que pode ser apreciada por 
poucos e que requere uma familiaridade sofisticada com o meio.” 16

Para a autora, a compreensão de Lyons sobre a linguagem fotográfica foi 
influenciada ao mesmo tempo por Minor White - que começou a trabalhar na 
George Eastman House quatro anos antes de Lyons, em 1953, e por Beumont 
Newhall, Diretor da George Eastman House de 1947 a 61. Enquanto Newhall 

14. Livre tradução: “have in 
fact little in common except 
their success, and a shared 
vocabulary” (SZARKOWSKI, 
1966, p07).
15. O autor utiliza imagens 
do livro The Americans, por 
exemplo, misturadas com out-
ras imagens, retirando-as de 
seu contexto e interrelações 
que lhe conferiam significado 
inicialmente, pois Szarkow-
iski acredita que “The vision 
they share belongs to no 
school or aesthetic theory, 
but to photography itself.” 
(SZARKOWSKI, 1966, p07)

 16. “While Lyons views pho-
tographs as a major addition 
to the modes of artistic human 

communication, Szarkowski 
views them as meaningless 
in the modernist sense: they 

are art objects which cannot 
be ‘reduced’ to language, 

to feeling, to understanding, 
or even to documentation of 
the world. Lyons is the great 
photographic humanist who, 
with his emphasis on under-

standing, avoids the senti-
mental problems of Steichen 

and White. Szarkowski is the 
scientific modernist, empha-

sizing a cool, detached, and 
private photography which 

can be appreciated by a 
very few and which requires 

a sophisticated familiarity 
with the medium.” (MCDON-

ALD, 2012, p207)
17. Livre tradução: “the eye 
and the camera sees more 
then the mind knows” (MC-
DONALD, 2012, p204).



28 29 Em 1978, Szarkowski produz uma exposição e um livro intitulados Mirrors 
and Windows - fotografia americana desde 1960, sugerindo que a fotografia 
teria duas direções possíveis e opostas de investigação: a primeira seria 
refletindo o interior do artista, a segunda seria projetando o exterior, o mundo. A 
nota de capa diz: “Szarkowski localiza duas influências dos anos 50: a direção 
editorial de Minor White na Aperture, e o livro The Americans, de Robert Frank, 
caracterizando modos opostos da nova fotografia.”  Ao final da introdução do 
livro, Szarkowski irá sugerir uma possível simultaneidade dos dois tipos de 
usos da fotografia, demonstrando certo desconforto com relação a sua própria 
tese e indicando futuras revisões: “A intenção desta análise não foi de dividir a 
fotografia em duas partes. Ao contrário, foi de sugerir um continuum, um eixo 
único com dois polos. Muitas das imagens reproduzidas aqui estão próximas 
do centro deste eixo, e podem, segundo a intenção do leitor, ser passadas 
mentalmente para o outro lado. O autor, após reflexão posterior, irá sem dúvida 
produzir revisões similares.” 19

Para Anne Tucker, esse livro representa um mudança de sentido na posição 
teórica de Szarkowski, que o aproxima do que Lyons estava defendendo muitos 
anos antes. Em sua análise de Notations in Passing (1974), Keith Smith 
demonstra como Lyons estava incorporando a idéia de espelhos e janelas não 
apenas teoricamente, mas também em seu trabalho artístico. 

Nas páginas 10 e 11 de Notations in Passing - ver página 8 -, Lyons dispõe 
a imagem de um espelho na página par, seguida pela imagem de uma vitrine 
na ímpar. Em seguida, na página 21 - ver página 20 -, ele retorna a essa idéia 
quando utiliza a imagem de um canhão com uma chapa retangular - que serve 
para proteção do lançador. Na visão de Smith, o canhão traria a simbologia do 

resultante de uma ‘intelectualidade isolada’. (…) Um intelecto absoluto e 
árido é oposto a uma natureza rica e humana do entendimento/imaginação. 
(...) Seria através desde tipo de conhecimento sintético do mundo e da alma do 
fotógrafo que a fotografia pode vir a ser uma forma de renascimento. Lyons diz 
que ‘a fotografia pode vir a despertar nossas sensibilidades’. Se ‘os olhos e a 
câmera vêem mais do que a consciência”, o fotógrafo e o público especializado 
em fotografia podem aprender a ver mais. (…) Como uma medicina holística, 
essas respostas dadas a um mundo frágil, teriam a intenção de reunificar o 
corpo, a consciência e o espírito.” 18

Apesar disso, Lyons reconhecia o potencial de uso da fotografia como ferra-
menta de registro já que ele entendia que os fotógrafos poderiam desenvolver 
duas formas de expressar suas experiências: através de um aproximação visual 
literal, trabalhando com os símbolos conhecidos e aceites, e consequentemente 
produzindo imagens que qualquer um é capaz de compreender; ou através de 
uma aproximação visual não literal, criando novos símbolos e novos tipos de 
correspondências que, ao invés de informação, apresentam sentimentos e ques-
tões estéticas. Para ele, os dois processos têm importância e trabalham de forma 
dialética no sentido de ampliar e qualificar a experiência visual na sociedade.

18. Livre tradução: “Art is 
godly because it unites 
imagination and knowledge 
in the dialectical process. 
The kind of knowledge which 
can be arrived at through 
the understanding is both 
‘generative’ and ‘interacting’ 
(alive) as opposed to the 
‘brittle human state’ (dead) 
which is the result of ‘intellect 
as an isolated consideration’. 
(…) Pure, dry intellect is 
opposed to the richer and 
more human understanding/
imagination cluster. (…) It is 
through this synthesized kind 
of knowledge of the world 
and of the artist’s soul that 
photography can become 

a means of rebirth. Lyons 
says that ‘photography may 

become an awakener of our 
sensibilities’. If ‘the eye and 

the camera see more than the 
mind knows’, the photog-
rapher and the viewer of 

photographs can learn to see 
more. (…) Such responses to 

this brittle world as holistic 
medicine are attempts to 

re-unify the body, the mind 
and the spirit.” (MCDON-

ALD, 2012, p206)
19. Livre tradução: “The 

intention of this analysis has 
not been to divide photog-

raphy into two parts. On 
the contrary, it has been to 

suggest a continuum, a single 
axis with two poles. Many 
of the pictures reproduced 

here live close to the center 
of that axis, and can at the 
reader’s pleasure be shifted 

mentally to the other side 
of the book’s imaginary 

equator. The author, after still 
further reflection, will doubt-
less make similar revisions.” 

(SZARKOWSKI, 1978, p25) 
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Em seu artigo de 1980 intitulado The Photographic Sequence, Nathan Lyons 
traça brevemente a História do que ele chama ‘mark-making’, um dos conceitos 
fundamentais de sua teoria. Ao invés de conceber a fotografia como um fenôme-
no isolado ou parte da História da Arte, Lyons prefere localiza-la como parte da 
História do mark-making, ou seja, parte de uma cultura visual ampla, que se ini-
cia com os sistemas pré-fonéticos. Ele entende que a invenção da fotografia teria 
trazido à tona essencialmente as mesmas questões já levantadas em linguagens 
visuais anteriores, o que justificaria sua inclusão na história do mark-making. 
Essa alteração de contexto teria a intenção de retirar o foco de questões envol-
vendo motivos artísticos tradicionais ao se interpretar a fotografia.20 

Para Lyons, durante a curta História da fotografia, apesar de haver ocorrido 
uma expansão das possibilidades da visão para além dos limites humanos - com 
uma visão microcósmica e uma visão cósmica do mundo - valores formais 
foram impostos antes que seus valores intrínsecos pudessem ser explorados ou 
completamente apreendidos. 

Lyons propõe uma mudança na ênfase da interpretação do objeto de forma 
a abandonar-se um determinismo estético em função de um pré-linguístico. Sua 
intenção não seria de negar uma interpretação estética, mas de ampliar o espa-
ço de debate do pensamento visual, por acreditar na possibilidade de se estudar 
os padrões de comportamento não verbal. Ao mesmo tempo, ele irá propor que 
as características narrativas da fotografia fossem colocadas em segundo plano 
- tanto do ponto de vista de quem as produz quanto de quem as observa - pois 
ele considera que essa característica, que é implícita à linguagem, em geral 

lançar-se para fora - portanto, a janela - enquanto a chapa de proteção, retan-
gular e com a sombra do canhão ‘refletida’, traria a simbologia do realidade 
interior - e portanto, do espelho.

Para Anne Tucker, apesar de aparentemente a mudança de Lyons da área 
curatorial para a educacional ter reduzido sua influência no campo se comparado 
a Szarkowski, seu pensamento teórico pioneiro foi amplamente aceito mais 
tarde, pois ele esteve profundamente envolvido na disseminação de suas idéias.

FOTOGRAFIA COMO ‘MARK-MAKING’ 

20. Lyons se propõe a 
desafiar a tese de Panofsky 

presente em Studies in iconol-
ogy, propondo que se dê 

menos ênfase aos aspectos 
narrativos ao se produzir e 
interpretar imagens. Lyons 

analisa a compreensão de 
Panofsky relativa às três 

esferas de significado de um 
trabalho artístico, desen-

volvido a partir de seu olhar 
para a Arte Renascentista, 

na qual o autor estrutura 
quatro fatores primários que 

condicionam a interpretação: 
“the Object of Interpretation, 
the Act of Interpretation, the 
Equipment of Interpretation 

and the Controlling Principle 
of Interpretation. Each is me-
diated by three levels of pos-

sible interpretation, objects 



32 33 Apesar de Lyons reconhecer ser necessário o uso das linguagens verbal e es-
crita para se viabilizar a discussão das imagens, ele considera importante evitar, 
em um primeiro momento, um pensamento estético ou verbal ao analisa-las, 
pois estes necessariamente reduzem seus significados. A argumentação de Lyons 
em defesa do pensamento visual, estrutura-se ao mesmo tempo na compre-
ensão de linguagem de Mario Pei22, e na pesquisa de Hadamard a respeito 
do pensamento criativo na ciência: “Eu insisto que, quando estou pensando, 
as palavras se ausentam totalmente da minha cabeça, e devo concordar com 
[Francis] Galton no sentido de que mesmo após ler ou ouvir uma questão, todas 
as palavras desaparecem da minha cabeça no instante em que eu começo a 
pensar sobre ela; as palavras não reaparecem na minha consciência antes que 
eu tenha resolvido ou desistido da questão.” 23

Hadamard também baseia seus estudos na descrição de Einstein sobre seu 
processo de pensamento criativo, nomeado por ele como ‘jogo combinatório’: 
“as palavras ou a linguagem, escritas e faladas, não parecem exercer nenhum 
papel em meu mecanismo de pensamento. Os princípios centrais que parecem 
servir como elementos para o pensamento são certos símbolos e imagens mais 
ou menos claras que podem ser voluntariamente reproduzidas e combinadas 
(…) antes de haver qualquer conexão lógica construída em palavras ou outro 
tipo de símbolo que possa ser comunicado às pessoas.” 24

Lyons entende que o processo de pensamento que Einstein descreve 
explicitaria o momento histórico de passagem das imagens iconográficas para 
a escrita analítica e posteriormente para o desenvolvimento dos sistemas de 
escrita alfabéticos,, sendo que o processo de pensamento criativo de Einstein se 
relacionaria mais diretamente com o primeiro momento. Nesse sentido, Lyons 

reforça estereótipos e/ou reduz o meio a questões pictóricas.

Lyons divide as imagens em duas categorias principais: pictográficas, quando 
uma imagem representa nada além do objeto que ela registra; e ideográficas, 
quando a imagem não mais representa o objeto, mas uma idéia associada 
ao objeto. Os limites das duas definições, no entanto, não são sempre claros, 
pois muitas vezes imagens pictográficas desenvolvem-se como ideográficas. A 
intenção principal de Lyons é explorar o potencial da fotografia como sistema de 
símbolos, lidando com imagens que podem funcionar como documento e como 
idéia ao mesmo tempo - simultaneamente pictográficas e ideográficas - ou seja, 
que são simultaneamente capazes de informar e de ‘agradar aos olhos’. 21

Ao localizar a fotografia no contexto histórico do mark-making, Lyons está 
trabalhando também a idéia de autonomia das linguagens para além da lógica 
da linguagem escrita. Ele considera que seria equivocado assumir uma hierarquia 
de importância entre as linguagens - verbal, escrita, visual - já que uma vez que 
suas qualidades são distintas, a única divergência que poderia existir entre elas 
seria de grau. Lyons assume a definição de linguagem como qualquer forma de 
transferência de significado ou conceitos. 

22. “In their anxiety to restrict 
language to a pattern of 

sounds, too many linguists 
have forgotten that the sound 
symbol of the spoken tongue 
are neither more or less sym-

bolical of human thought and 
human meaning than the vari-
ous forms of activity (gestural, 

pictorial, ideographic, even 
artistic) by which men have 

conveyed significant messag-
es to one another since the 

dawn of history.” (Mario Pen, 
The Story of Language. in 
McDonald, 2012, p195)
23. Livre tradução: “I insist 

that words are totally absent 
from my mind when I really 
think and I shaw completely 
align my case with [Francis] 

Galton’s in the sense that 
even after reading or hearing 

a question, every word dis-
appears at the very moment 

I’m beginning to think it over; 
words do not reappear in 
my consciousness before I 

have accomplished or given 
up the research”. In: “The 

Psychology of Invention in the 

themselves are perceived 
as being primary or natural 
subject matter - as factual 
or expressional - constituting 
the world of artistic motifs; 
secondary or convention sub-
ject matter, constituting the 
world of images, stories and 
allegories; and third, intrinsic 
meaning or content, constitut-
ing the world of ‘symbolical 
values’. Each is ultimately 
conditioned by questions 
concerning ‘the History of 
Style, the History of Cultural 
symptoms or symbols’.” (Mc-
Donald, 2012, p196)  
21. “the idea of pleasing as 
well as informing the eye” 
(McDonald, 2012, p196)



34 35 atmosferas e sentimentos que experimento a partir dele antes mesmo de pensar 
em usa-lo em meu trabalho. (…) “Palavras e pensamentos sobre técnica são 
inapropriados neste momento particular. Este é o momento de ver. Eu começo 
com silêncio. Continuo com intuição e respondo com espontaneidade.” 27

Para Smith a linguagem visual deve ser adquirida e constantemente 
aprimorada, através do aprendizado da observação do espaço e da cor de forma 
a tornar-se cada vez mais sensível a esses elementos. Ele sugere concentração 
e prática diária de observação, pois o olhar demandaria ‘pesquisa, disciplina, 
treinamento e coragem’. Além disso, Smith considera que os artistas não devem 
justificar seus trabalhos em palavras, pois se pudessem trabalha-las da mesma 
forma como trabalham as imagens, poderiam também poetas. 

reitera sua intenção de não transformar esse pensamento visual iconográfico, 
fundamentalmente abstrato e errático, em um modelo linguístico fechado. 25

Na introdução do livro Riding First Class on the Titanic, Adam Weinberg, um 
antigo estudante da VSW, descreve como Lyons lidava com o pensamento visual 
ao ensinar: “O que Lyons nos ensinou é que palavras não explicam imagens; 
no entanto, elas nos trazem para um estado de prontidão ao observa-las. A 
fotografia em si, no entanto, na maioria das vezes corria paralelamente à 
discussão.” 26

Em seu livro Structure of the Visual Book (2010), o artista Keith Smith com-
partilha da visão de Lyons acerca da autonomia do pensamento visual, defen-
dendo se tratar de um caminho ao conhecimento equivalente aos pensamentos 
verbal e escrito, mas que a sociedade construiu uma relação entre as linguagens 
através da qual ‘acreditamos no poder das palavras, e não das imagens’.

Smith descreve que seu processo pessoal de criação inicia-se com uma ex-
tensa pesquisa de vocabulários visuais, evitando construir, em um primeiro mo-
mento, qualquer tipo de conhecimento verbal ou escrito: “Na construção de um 
vocabulário visual, eu me saturo do objeto, suas possíveis funções, conotações, 

Mathematical Field, section 
VI, Discovery as a Synthesis: 
The Help of Signs”. (Quoted 
in McDonald, 2012, p197)
24.  Livre tradução: “the 
words or the language, as 
they are written or spoken, 
do not seem to play any role 
in my mechanism of thought. 
The entitles which seems to 
serve as elements in thought 
are certain signs and more or 
less clear images which can 
be ‘voluntary’ reproduced 
and combined” (…) “before 
there is any connection with 
logical construction in words 
or other kinds of signs which 
can be communicated to oth-
ers.” (MCDONALD, 2012, 
p197)

 25.  “I have and will contin-
ue to compress this verbal 
argument as well as avoid 
some of it restrictions, and 
form a counter strategy by 
not reverting to a linguistic 
model” (MCDONALD, 
2012, p197)

26. Livre tradução: “What 
we learned from Lyons is that 

words do not explain imag-
es; however, they can bring 
us to a state of readiness in 

experiencing them. More-
over, photography itself was 

almost beside the point.”
27.  Livre tradução: “In 

building a visual vocabulary, 
I become saturated with 
the object, its suggested 

activities, the connotations, 
the mood or feeling I pick 

up from it before I even think 
of using it in my work.” (…) 

“Words and thoughts of 
technique are inappropriate 

at that particular moment. 
Then is the time for seeing. I 

begin with silence. I continue 
with intuition and respond 

with spontaneity.” (SMITH, 
2010, p26)



36 37 to das idéias de Lyons sobre estruturas visuais, introduzindo-o aos pensamentos 
de Moholy-Nagy e Minor White. 

Moholy-Nagy construiu uma extensa e multidisciplinar reflexão sobre a ima-
gem e a produção de imagens na sociedade moderna, abrangendo expressões 
visuais como o design, a fotografia, o video, o cinema e a televisão. O fotógrafo 
e pintor lecionou na Bauhaus até 1933, quando esta foi fechada pelos nazistas. 
Tendo migrado para Chicago, ajudou a fundar e tornou-se o primeiro Diretor do 
Instituto de Design do Illinois Institute of Technology, em 1937, conhecido como 
a Nova Bauhaus.

Em Telehor, publicado por Moholy-Nagy em 1936 e posteriormente publicado 
como Vision in Motion (1947), o autor desenvolve sua compreensão de que 
a tecnologia e a aceleração do tempo da vida no mundo moderno, haveriam 
produzido uma nova gama de sensações e experiências que a sociedade havia 
incorporado intelectualmente, mas não assimilado emocionalmente. 

Essa geração estaria, portanto, vivendo uma condição pouco balanceada 
entre intelecto e sentimento tornava necessária uma reeducação dos sentidos: 
“Atingir-se este objetivo - sentir o que sabemos e sabermos o que sentimos - é 
uma missão da nossa geração” 29 A sociedade deveria, portanto, voltar a rela-
cionar o ‘observar, o sentir e o pensar’, deixando de trata-los como fenômenos 
isolados. Os princípios que Lyons desenvolve a respeito da necessária relação 
entre intelecto e sentimento na prática fotográfica, como ele expressa, por exem-
plo, em seu artigo Vision and Expression (1969), parecem ter grande influência 
dessas idéias de Moholy-Nagy.

Moholy-Nagy também já apresentava em Telehor uma compreensão da 

FOTOGRAFIA E QUADRO EXPANDIDO: OS CONCEITOS DE SÉRIE E SEQUÊNCIA 

28.  Como descreve o autor 
em Sequential Considerations 
(MCDONALD, 2012, p188)
29.  Livre tradução: “To reach 
this goal - to feel what we 
know and know what we 
feel - is one of the tasks of 
our generation.” (MOHO-
LY-NAGY, 1947, p10)

A pesquisa de Nathan Lyons sobre as possibilidades de ampliar os significa-
dos visuais através da criação de relações entre as imagens começou, segundo 
ele, em 1956. 28 Notations in Passing, sua maior tese - visual - sobre sequência, 
começou em 1962 e foi publicado em 1974. 

Acreditando que a construção de relações entre as imagens seria a forma 
mais atual de produção visual e reconhecendo que essas idéias já estavam pre-
sentes nas obras dos artistas, em 1977 Lyons organiza uma exposição intitulada 
The Extended Frame. Lyons irá reconhecer duas características estruturais nos 
trabalhos: o tratamento das superfícies físicas como forma de alterar respostas 
pré-condicionadas ao espaço pictórico, e a justaposição ou articulação de ele-
mentos visuais em estruturas contidas no interior de uma ou de várias imagens. 
Ele descreve, em consequência, a formação de narrativas compostas por séries 
de camadas de leitura associadas, nas quais a descrição racional é mantida em 
tensão, abandonada ou mesmo exagerada. O contexto e a interdependência dos 
elementos seriam fatores condicionantes na aproximação com as obras. 

John Wood, professor de Lyons na Alfred University - e posteriormente profes-
sor de design e livros visuais na VSW - teve grande influência no desenvolvimen-



38 39 fotografia como uma linguagem artística autônoma, com características intrín-
secas e particulares: “Na História oficial da arte, a fotografia foi por um longo 
período considerada apenas uma forma mecânica de registro. Sendo mecânica, 
se argumentava, ela não poderia produzir Arte. E quando qualquer interpretação 
tentava elevar a fotografia à Arte, era através de conceitos estético-filosóficos 
habituais nas definições de pintura. Por isso, a fotografia com ambições ‘artís-
ticas’ conscientes permaneceu dependente das formas tradicionais de pintura e 
vagarosamente passou através dos sucessivos estágios dos ‘ismos’. Mas novas 
descobertas fundamentais não ficam confinadas às antigas mentalidades por 
muito tempo. Quando isso acontece, toda atividade produtiva se interrompe.” 30

É interessante notar como Moholy-Nagy  já estava trabalhando com a idéia 
de um pensamento visual interdisciplinar, abrindo as fronteiras e demonstrando 
um compreensão avançada da cultura visual. Apesar de dedicar apenas uma 
parágrafo à noção de série-sequencia31, toda a estrutura do livro se organiza no 
sentido de estimular os estudantes de artes visuais a aproximarem-se diferentes 
meios, desenvolvendo questões a respeito da técnica da montagem no cinema 
e um capítulo inteiro dedicado a estimular os estudantes de artes visuais nos 
estudos de estruturas da música e da literatura. 

Lyons reconheceu que o comentário de Moholy-Nagy sobre a noção de 
série-sequencia era pouco clara e misturava dois conceitos, que Lyons opta por 
separar em seu artigo de 1980, The Photographic Sequence. Para diferenciar os 
dois termos, ele irá, inicialmente, recorrer às origens latinas das palavras: “serie: 
juntar, sequência: seguir”. 

Em seguida, ele irá considerar seu encadeamento em relação ao tempo e ao 

‘isms’. But fundamentally 
new discoveries cannot long 
be confined to the mentality 

of bygone periods. When 
that happens all productive 

activity is arrested.” (MOHO-
LY-NAGY, 1947, p177)

31.  Esse parágrafo de 
Moholy-Nagy parece haver 

sido amplamente citado 
entre os autores: “There is 
no more surprising yet, in 

its naturalness and organic 
sequence, simpler form than 
the photographic series. This 
is the logical culmination of 
photography - vision in mo-
tion. The series is no longer 

‘picture’ and the canon of 
pictorial aesthetics can only 
be applied to its mutatis mu-
tants. Here the single picture 

loses its separate identity and 
becomes a part of the assem-

bly; it becomes a structural 
element of the related whole 

which is the thing itself. In 
this sequence of separate but 

inseparable parts, a photo-
graphic series - photographic 

comics, pamphlets, books 
- can be either a potent 

weapon or tender poetry.”

imagens 5 - Capa da primeira 
edição do livro Vision in 
Motion (1937), de Moho-
ly-Nagy.

30.  Livre tradução: “In the of-
ficial history of art, photogra-
phy was for a long time con-
sidered only a mechanical 
means of recording. Being 
mechanical it was argued, it 
could not produce art. And 
when any interpretation tried 
to elevate photography to 
art, it was with the aes-
thetic-philosophic concepts 
customary in the definition 
of painting. That is why 
photography with conscious 
‘art’ ambitions has remained 
in rather rigid dependence 
upon the traditional forms 
of painting and has slowly 
passed through the succes-
sive stages of all the various 



40 41 de sequência veio não a partir dos ensinamentos teóricos de Josephson, mas de 
suas tentativas práticas de ordenação das imagens. “Falar sobre a produção das 
imagens pode inspirar, mas produzir imagens traz visão”. 34 

Smith já utilizava o conceito de sequência em seu trabalho desde 1967, 
antes de conhecer Lyons. Ele comenta que quando Notations in Passing foi 
publicado, em 1974, ele percebeu que Lyons estava utilizando o conceito de 
uma forma muito mais refinada que ele. “Eu não conheço praticamente nenhum 
outro livro que leva a idéia de sequência tão longe. Deixe-me qualificar. Estou 
falando da relação de causa e efeito no codex.” 35

  Lyons encontrou Smith em 1965, incluiu seu trabalho em duas exposições 
coletivas na George Eastman House (1965 e 1969) e depois o convidou para 
ser instrutor da VSW. Para Smith, a visão de Minor White influenciou e foi 
influenciada por Lyons, mas Lyons expandiu a compreensão da interrelação entre 
imagens mais do que qualquer um antes ou depois dele. 

Com a intenção de delinear com mais precisão o conceito de sequência 
que ele estivera usando em seu trabalho - e que relacionava-se diretamente ao 
conceito desenvolvido por Lyons - Smith escreveu, em 1984, o livro Structure 
of the Visual Book36  Neste livro, dedicado a Nathan Lyons37, Smith explora os 
elementos que constituem o livro visual, realizando uma sistemática conceitua-
ção de sua estrutura. 

Smith irá definir a série como um movimento articulado e a sequência como 
um movimento condicional, e irá incluir o conceito de grupo como uma estrutura 
ainda mais simples que a série:

espaço, observando que na série, um único princípio irá estruturar a relação de 
uma imagem para a seguinte - e assim sucessivamente - enquanto na sequência, 
a estrutura que relaciona uma imagem à seguinte não é sistemática: “Series ge-
ralmente estão relacionadas ou conectadas entre si por uma temática, enquanto 
as sequências se baseiam em relações disjuntivas”.32 Tais conceitos podem ser 
compreendidos no interior de uma única imagem. 

Lyons considera que a - amplamente divulgada - declaração de Moholy-Nagy 
de que os analfabetos do futuro seriam aqueles que não soubessem utilizar a câ-
mera33, deveria ser considerada no contexto dos conceitos de série e sequência, 
ao contrário do que teriam feito grande parte das interpretações.

Keith Smith, autor de mais de 200 livros, é considerado um dos pioneiros da 
produção e pesquisa de livros visuais. Ele estudou na The School of the Art in the 
Institute of Chicago e através de seu professor Kenneth Josephson, em 1964-5, 
teve seu primeiro contato com as idéias de sequência de Minor White e Nathan 
Lyons. A partir de então ele começou a desenvolver suas práticas artísticas, seus 
métodos e conceitos. Ele considera que sua compreensão concreta do conceito 

32.  Livre tradução: “Series 
generally are thematically 
related or connected while 
sequences are based upon 
disjunctive relationships’.” 
(MCDONALD, 2012, p199) 
33.  “The illiterate of the future 
will be the person ignorant 
of the use of the camera as 
well as of the pen” (MOHO-
LY-NAGY, 1947, p208)
34.  Livre tradução: “Talking 
about making pictures can 
inspire, but making pictures 
brings vision.” (SMITH, 
2010, p31)
35.  Livre tradução: “I know 
of almost no other books 
which utilize a sequence to 
this extent. Let me qualify 
that. I am speaking of cause 
and effect through the co-
dex.” (SMITH, 2010, p33)

36.  Quando Lyons descobriu 
que Smith estava escrevendo 

Structure of the visual book, 
pediu para ler seus manu-

scritos pois não queria que 
Smith confundisse seus estu-

dantes. Em seguida, indicou 
que Smith estava reproduz-

indo a mesma confusão que 
Moholy-Nagy havia criado 

com o termo série-sequência. 
37.  “For Nathan Lyons, who 

was teaching about visual 
flow before I knew about 
it or him; I learned about 

transition so that I could use 
it to introduce myself to him”. 

(SMITH, 2010, p05)



imagens 6 a 11 - Duplas do livro Patterned Appart 
(1983) de Keith Smith, no qual o autor realiza 
uma complexa articulação entre séries e sequên-
cias de imagens. Alguns símbolos, como cobras e 
bananas, ou o retrato do próprio autor, repetem-
se ao longo do livro - como imagens inseridas nos 
ambientes e refotografadas, colagens ou grafias. 
(reprodução Public Library - Artists’ Book Section, Nova 
Iorque)

imagens 12 a 17 - Duplas do 
livro Over Cast (1986), de 
Keith Smith no qual o autor 
articula séries e sequências 
de images. (reprodução Acervo 
VSW, Rochester)
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Keith Smith também irá ressaltar o fato de que no cinema o termo photo-
sequence - ou seja, o resultado de um segmento de filme gravado em uma 
progressão direta, que ainda não passou um processo de edição - significar, no 
parâmetro dele, uma série. A sequência seria a complexa estrutura produzida 
durante o processo de montagem, a partir de diferentes photo-sequences.

“Um grupo - é uma lista. Ele se mantém conectado através de um denomi-
nador comum, como o assunto, composição, ou uma origem semelhante. Um 
grupo é uma compilação sem estrutura ou movimento construído. Referências 
não se estabelecem de uma imagem para a outra, e consequentemente, não 
há um ordem estabelecida para vê-las. Um grupo é tópico, e não pode ser 
modificado por um enredo ou por um movimento direto.”

“Uma série - articula um certo número de imagens em linha reta; é uma 
estrutura adjacente. Uma série é uma progressão linear, aritmética, com cada 
imagem sendo uma extensão da anterior, modifica a seguinte: uma sucessão, 
uma metamorfose, ou uma narração. É importante notar que definições são 
capciosas. Em literatura, ‘uma ‘estória narrativa’ pode ser construída como uma 
série, mas ser uma sequência.” 

“Uma sequência - é construída por uma relação de causa e efeito; é contin-
gente em estrutura. Muitas imagens reagem ou agem umas sobre as outras, 
mas não necessariamente com a imagem adjacente, como em uma série. A 
estrutura se organiza a partir de contrapontos. A sequência é uma progressão 
geométrica, uma montagem.” 38

38.  Livre tradução: “A group 
– is a list. It is held in union 
by a common denominator, 
such as subject matter, com-
position, or from a similar 
source. A group is a compi-
lation without structure or con-
structed movement. Reference 
is not made from picture to 
picture, consequently, there 
is no set order of viewing. A 
group is topical, and cannot 
be modified by story line or 
direct movement.” (…) “A 
series – links a number of 
pictures in a straight line; 
it’s a contiguous structure. A 
series is a linear, arithmetical 
progression, each picture, 
an extension of the previous, 
modifies the next: a succes-
sion, a metamorphosis, or 
a narration. It is important 

to note that definitions are 
tricky. In literature, a ‘narra-

tive story’ may be constructed 
as a series, but might be a 

sequence.” (…)“A sequence 
– is constructed by cause 
and effect; it is contingent 

in structure. Several pictures 
react to, or act upon each 
other, but not necessarily 

with the adjacent picture, as 
in a series. The structure is 

contrapuntal. A sequence is 
a geometric progression, a 
montage.” (SMITH, 2010, 

p218)
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Os termos livro de artista, livro objeto, fotolivro, fotolivro de autor e livro 
visual são confusos e são utilizados a maior parte das vezes sem precisão con-
ceitual. Apesar dos críticos haverem tentado classifica-los e organiza-los, o fato é 
que ainda não há uma definição que seja amplamente aceita e utilizada. Apesar 
de todos ser termos muito recentes, não são práticas recentes.

 Como Lyons demonstrou em Sequential Considerations (1975), é 
possível reconhecer nas mais antigas manifestações de escritura visual, como 
os livros iluminados e emblemáticos dos Séculos XV a XVI, os elementos de 
estrutura fundamentais da produção contemporânea de livros visuais. David Bate 
refere-se também à linguagem simbólica-pictográfica dos hieróglifos egípcios 
como uma importante referência para a origem da narrativa visual. 39 Dick 
Higgins, no prefácio do livro Artist’s Book: a critical anthology and Sourcebook 
(1985), considera, com relação aos livros de artista, que eles não seriam um 
fenômeno novo, mas um formato cujo momento histórico haveria chegado, não 
no sentido da produção artística, mas da definição de um gênero e da construção 
de uma audiência.

Lyons considera ser possível estruturar o livro visual em cinco níveis, em uma 
progressão associativa dos objetos. Ele sintetiza suas considerações estruturais 
em: o contexto em que as imagens aparecem; a ordem das imagens; a justa-
posição das imagens (a relação entre duas imagens direta ou indiretamente); 
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LIVRO VISUAL: CONTEXTO, ORDEM, JUSTAPOSIÇÃO, SÍMBOLOS 
E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

39.  “While Willian Fox 
Talbot’s The Pencil of Nature 
was the first published book 

of photographs, it is certainly 
not the first “picture book” 

with the issue of sequencing 
of pictures, since such books 
have a much longer history, 
even if we do not consider 
the symbolic pictographic 
language of, for example, 
Egyptian hieroglyphs. Fur-
thermore, Louis Daguerre’s 

spectacles were already 
sequential in the sense of 

theater.”. BATE, David. The 
Syntax of a Photowork, In 

Imprint – visual narratives in 
Books and Beyond, p50.



48como somos capazes de internalizar ou tornar convencionais os símbolos, mas 
também como os estamos modificando progressivamente; e, finalmente, as 
características físicas, como a escala das imagens e seu ritmo, progressões tonais 
e conexões entre as qualidades gráficas. 

Lyons atravessa rapidamente a História dos livros visuais em sua fala de 
1975 no International Center of Photography de NY. Partindo dos livros ilumina-
dos do século XV até a produção contemporânea, ele irá exemplificar diferentes 
métodos que foram utilizados progressivamente na articulação entre as imagens.

Apesar da maioria dos livros iluminados serem narrativos em forma, com 
grande frequência eram utilizados dispositivos visuais para conectar a progressão 
das imagens. Lyons cita primeiramente, o uso de molduras (ou bordas) - 
presentes em todos os livros iluminados - utilizado como uma forma de resolver 
o problema gráfico de ter que articular as imagens com os textos - informação 
tridimensional com informação bidimensional. Essas molduras eram compostas 
por elementos como flores e animais, cujo padrões variavam através das 
páginas, e que provavelmente teriam uma origem mística. 40 O desenvolvimento 
desta interação entre texto e imagem será descrita por Lyons em seus exemplos 

40.  Segundo Lyons, nunca 
ninguém foi capaz de real-
mente interpretar as impli-
cações destes elementos.
41.  “The Master of Cather-
ine of Cleves is considered 
the finest and most original 
illuminator of the medieval 
northern Netherlands” (…) 
“Catherine’s codex is famous 
for the artist’s innovative 
borders, no two of which are 
alike.” (texto do site do Mor-
gan Library and Museum, 
instituição que tem o livro em 
seu acervo).

imagem 18 - O Bayeux 
Tapestry, tapeçaria 
do século XI, com 70 
metros de comprimento, 
trabalhava os textos e as 
imagens articulados no 
mesmo espaço. (reprodu-
ção do site www.ruper-
twilloughby.co.uk)

de livros visuais através dos séculos, demonstrando tratar-se de uma característi-
ca central da linguagem.

O segundo elemento de articulação seriam as imagens de contraponto 
utilizadas em oposição à cena principal. No Livro de Horas de Catherine of Cleves 
(1440) 41 a cena de um homem deitado na cama à beira da morte, é composta 
com uma imagem menor disposta na moldura, que mostra um herdeiro rouban-
do o ouro do homem antes mesmo de sua morte. Ao mesmo tempo, a imagem 
principal localizada na esquerda é composta com uma imagem do purgatório na 
página da direita, indicando para onde o homem intencionaria ir.



51 Ao final do Livro de Horas de Engelbert of Nassau, dez páginas são dedicadas 
a uma cena - considerada marginal no manuscrito - na qual os personagens 
principais do livro são representados como animais em combate - Engelbert 
é representado como um leão, símbolo de seu emblema heráldico - em uma 
progressão simbólica que se desenvolve através das páginas. Todos os animais 
representados têm uma implicação simbólica, e a letra ‘e’ aparece desenhada 
em ouro em algumas das roupas, indicando uma referência a Engelbert. 

imagens 19|20 - Duplas do Livro de Horas de Catherine of Cleves, 1440.“The Monday Hours of the Dead 
open with one of the most famous images from Catherine’s manuscript. The deathbed scene is as packed 
with as much lively action as Puccini’s opera Gianni Schicchi. As a man dies, his wife offers him a cand-
le, a doctor examines his urine, and his son conspires against him. This mercenary heir is shown again, 
raiding his father’s coffers in the bottom border. On the right is purgatory, the place to which the dying 
man hopes to go. There his soul, like those depicted, will be cleansed of sin in expiating, if painful, fire.” 
(reproduções de  texto e imagens do site do Morgan Library and Museum)

imagens 21 a 24 - Duplas de 
um facsimile do Livro de 
Horas de Engelbert of Nas-
sau, de 1504 (reprodução 
Acervo VSW, Rochester)
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Os livros Emblemáticos, produzidos entre os séculos XVI e XVII42 na Europa 

também trabalhavam os contrapontos visuais, mas neste caso eles eram 
exclusivamente contrapontos metafóricos. Os emblemas eram compostos por 
símbolos opostos que eram justapostos, superpostos ou relacionados, mas não 
eram um símbolo em si. Além disso, os livros Emblemáticos lidavam com textos 
que acompanhavam as imagens mas não explicavam as metáforas. Em geral 
eram poemas ou textos que traziam uma moral.43 

O livro de gravuras The Dance of Death (1538), também desenvolve uma 
progressão simbólica semelhante à utilizada no Livro de Horas de Engelbert of 
Nassau. Nesse caso, o simbolismo utilizado ao longo de todo o livro é a confron-
tação com a morte, de diversos estratos sociais e faixas etárias da sociedade. 
A figura da morte parece simpática somente em relação aos idosos, enquanto 
todos os outros estão insatisfeitos, protestam ou tentam combate-la.

Já no século XVIII, a série de gravuras sobre a guerra que Goya publica em 
1863 (em 1799 são publicados apenas 5 gravuras, por medo de retalhação), 
também levantam questões sobre a relação texto imagem, pois o artista utiliza 

42.  Segundo informação do 
site da Pennsylvania State 
University (https://www.
libraries.psu.edu/psul/
digital/emblem.html). Lyons, 
em seu artigo, descreve que 
esses livros teriam sido pro-
duzidos no final do Século 
XV e começo do XVI.

imagem 25 - Dupla do 
livro Emblemático As-

trologos (reprodução 
do site https://www.

bibliothek.uni-augsburg.
de/sondersammlun-

gen/galerien/emblema-
ta/ikarus.html)

43.  “An emblem combines a picture and text for the striking presentation of a message. For example, an emblem 
titled In astrologos alongside a picture of Icarus may at first seem mystifying, but the epigram beneath the picture 

explains that astrologers like Icarus get into trouble because they are overreaching their human limitations. The 
emblem text concludes that humans should not inquire into the mysteries that God has reserved for himself. In an 
exhibit of Penn State›s emblem books in 1993, Daniel Russell, head of the French and Italian department at the 
University of Pittsburgh, wrote that «these compact little compositions could be displayed on the reverse of med-
als, in festival decor, on costumes, and in all kinds of programs of political propaganda or religious pageantry. 
They were considered so effective in communicating pithy public relations messages that their composition was 

actually part of the curriculum of the upper classes in Jesuit schools in the first half of the seventeenth century. Em-
blem books provided moralizing and explanatory commentary that made these figures easier to read when they 
were encountered in the commerce of everyday life.” Sandra Stelts - Special Collections, The Pennsylvania State 

University Libraries (fonte: https://www.libraries.psu.edu/psul/digital/emblem.html)



imagens 28|29 - Gravuras 
de Goya da série Disas-
ters da Guerra, de 1799  
(reprodução: Museo do Prado/
wikimedia commons) 

imagem 26 [à esq.] - Detalhe de du-
pla de um facsimile de The Dance 
of Death, de 1538. (reprodução 
Acervo VSW, Rochester) 

imagem 27 - Debut alemão do sécu-
lo XVII, no qual algumas palavras 
eram substituídas por imagens de 
forma linear. (wikimedia commons) 



56 57as legendas para fazer comentários pessoais a respeito das imagens, deixando 
claro tratar-se de uma situação que ele de fato viu acontecer (o que não era tão 
comum nos trabalhos de gravura da época segundo Lyons), emitindo opiniões de 
indignação e decepção. Ele escreve legendas como: “Eu vi” ou “Que podemos 
fazer mais?”.

Também no século XVIII, Willian Blake, procurava uma forma alternativa 
para apresentar seus poemas, e decide criar uma solução que dialogava com os 
livros iluminados do século XV. Nesses trabalhos, o autor produzia tanto os tex-
tos quanto as imagens dos livros, criando uma relação extremamente harmônica 
entre os elementos tornando difícil distinguir quando se trata de um ou de outro. 
Lyons também identifica a presença de motivos visuais que vão correndo o texto 
e sugere que os livros iluminados de Blake - como The Book of Urizen (1794, 
primeira edição com apenas sete cópias) - talvez sejam um dos melhores exem-
plos de integração harmônica entre texto e imagem, essencialmente porque a 
mesma mão os produziu.

Para Lyons, um importante desenvolvimento das relações entre texto e ima-
gem viria com o livro Beyond this Point (1929), de Francis Bruguièrre e Lance 

Sieveking, já no século XX. Os textos e as imagens são produzidos por autores 
diferentes, e organizados de forma a estabelecer uma relação independente mas 
harmônica entre eles. Nenhuma relação direta se estabelece, como legendas ou 
explicações das imagens, mas ao longo de todo livro motivos são pinçados do 
texto e trabalhados nas imagens.

 Para Alex Sweetman44, a grande mudança ocorrida no gênero dos 
livros no século XIX veio através da possibilidade de reprodução mecânica da 
fotografia juntamente com o texto. Ante disso, as imagens tinham que ser 

imagens 30|31 - Páginas do 
livro The Book of Urizen 
(1794), de Willian Blake. (re-
produção: wikimedia commons)

imagens 32 - Dupla de Beyond 
this Point (1929), de Francis 
Bruguièrre and Lance Sie-
veking (reprodução Acervo VSW)

44.   Photobookworks: the 
critical Realist Tradition, In 
Artists Book: a critical an-

thology. VSW Press, 1985. 
p187



sobre fotografia do livro Painting, Photography and Film (1925), de Moholy-
Nagy é considerado por Sweetman um dos grandes exemplos de uma atitude 
moderna com relação à imagem fotográfica. Photo Eye (1929), produzido 
como um catálogo para uma exposição de filme e fotografia pelo crítico de arte 
Franz Roh a pelo designer Jan Tschichold, tinha para Sweetman, a premissa de 
que “quando vemos os elementos uns em relação aos outros - particularmente 
quando imagens são dispostas próximas em uma página ou em uma dupla 
de páginas, ou quando são dispostas uma em seguida da outra, como em um 
filme, nós não esquecemos, e não devemos esquecer, a imagem que acabamos 
de ver.” 45 Nas palavras de Lyons, esse comentário diria respeito à ordem ou à 
justaposição das imagens.

Os movimentos de vanguarda europeus no início do século XX, como o 
construtivismo russo, exploraram os potenciais da fotografia associada com o 
texto e com elementos gráficos de uma forma extremamente criativa. Lucy 
Lippard define os ancestrais dos livros de artista como produto da amizade entre 
os pintores e poetas de vanguarda do início do século XX na Europa, e mais 

imagens 33 a 36 - Duplas de 
facsimile do livro The Pencil 

of Nature, de Willian Fox 
Talbot (1844) -considerado 
o primeiro livro de fotogra-
fia - com as imagens ainda 

coladas nas páginas, e 
duplas do livro Down South 

(1900) de Rudolf Eickmeyer, 
com imagens impressas nas 
páginas de forma mecânica 

juntamente com os textos 
(reproduções Acervo VSW)

coladas nas páginas - como se vê em The Pencil of Nature (1844), considerado 
o primeiro livro de fotografia - o que enrijecia demasiadamente sua disposição. 
Essa nova forma de produção ampliou enormemente as possibilidades gráficas 
e visuais, e viabilizou que duas ou mais fotografias pudessem estar dispostas na 
mesma página ou dupla. À toda bagagem visual de relação entre imagens no 
suporte do livro que vinha sendo construída através dos séculos, veio a somar-se 
a complexidade de uma linguagem como a fotografia.

 O impacto da fotomontagem e das novas técnicas gráficas podem ser 
identificadas na produção de livros visuais do começo do século XX. O capítulo 

45.   Livre tradução: “while 
we see things in relation to 

each other - particularly when 
pictures are joined on a 

page or paired across facing 
pages, or when one picture 

follows another, as in a 
film, we do not, and indeed 

cannot forget the picture 
we have just looked at.” 
(LYONS, 1985, p189)



tarde em Nova Iorque. Apesar dos livros visuais terem continuado a desenvolver-
se da forma como vinha ocorrendo nos séculos anteriores, para Johanna Ducker 
“Não há dúvidas de que os livros de artista tornaram-se uma forma artística 
desenvolvida no século XX” e “com excessão de alguns poucos exemplos, eles 
não existiam no formato atual antes do século XX”.46

Essa expansão quantitativa da produção de livros visuais mas, principal-
mente, o aumento de sua relevância no campo da arte47, criou a necessidade 
de definições mais precisas para os diferentes termos que começaram a ser 
utilizados, referindo-se a uma gama de trabalhos que poderiam ser chamados 
apenas de livros ou livros visuais - como faz Keith Smith em Structure of the 
Visual Book (1985 - 1a edição).

46.   Livre tradução: “There is 
no doubt that the artist’s book 
has become a developed 
art form in the 20th Century” 
[and] “with very few excep-
tions they really did not exist 
in their current form before 
the 20th century.” (DRUCK-
ER, 1995, p01) 
47.   Para Joan Lyons: “The 
activity was spontaneous and 
worldwide.” (LYONS, 1985, 
p07).

imagens 37|38 -  Duplas do livro 
Painting, Photography and Film 
(1925), de Moholy-Nagy. (re-

produções Acervo VSW e MOMA 
Library)

imagens 39 a 43 - Capa e 
duplas do livro Photo Eye 

(1929), de Franz Roh e Jan 
Tschichold. (reprodução MOMA 

Library, NY)
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que se utilizam de métodos de reprodução massificada e (teoricamente) em 
quantidades ilimitadas, nos quais o artista documenta ou consolida idéias ou 
trabalhos.” 49

Em 1982, ele reviu sua definição para qualquer livro ‘produzido ou conce-
bido por um artista’, já que não necessariamente o artista seria responsável 
por todas as etapas da produção (como o design, a impressão, a costura, a 
encadernação), e além disso, o livro não precisaria necessariamente ser um 
múltiplo. Phillpot produziu alguns gráficos para tentar organizar esses conceitos, 
que foram amplamente reproduzidos e aceites como referência conceitual para o 
fenômeno dos livros de artist

Para ele, os livros únicos geralmente enfatizam as características físicas e 
esculturais do livro, o que os aproxima do status de preciosidade da obra de arte 
da pintura e da escultura. Os livros múltiplos, por outro lado, caracterizam um 

Clive Phillpot compreende a origem do termo livro de artista (artist book) 
como uma necessidade de diferenciar essa produção específica do século XX 
da ‘moribunda tradição da arte do livro’ e do livro industrial, e também de, 
implicitamente, sugerir que estes eram menos importantes que as linguagens 
tradicionais da arte, como a pintura e a escultura. Com o desenvolvimento do 
livro de artista como linguagem, tornou-se claro que não se tratava de uma 
arte menor. Para Lucy Lippard, o fenômeno foi parte de uma resistência ampla, 
ingênua e quase política à postura extremamente comercial dos artistas e seus 
trabalhos. Em seu artigo de 1985, a autora considera que o fenômeno estava 
vivendo naquele período um segundo momento, com caráter permanente.

Em seu artigo Books, Bookworks, Book Objects, Artists’ Books48 (1982), 
Clive Phillpot intenciona definir os diferentes termos que estavam sendo usados 
então ‘para qualquer coisa que se parecesse com um livro’. Antes disso, em 
1977, ele definiu o termo como “livros ou livretos produzidos por artistas 

LIVROS VISUAIS E SEUS CONCEITOS: LIVRO [BOOK], LIVRO DE 
ARTISTA [ARTISTS’ BOOK], LIVRO-OBJETO [BOOK OBJECT], LIVRO DE 
AUTOR [BOOKWORK], FOTOLIVRO [PHOTOBOOK], FOTOLIVRO DE AUTOR  
[PHOTOBOOKWORK]

48.   PHILLPOT, Clive. Book-
trek – selected essays on 
Artist´s Books (1972-2010). 
JRP, Zurich, 2013.

49.   Livre tradução: “books 
or booklets produced by the 
artist using mass-production 

methods and in (theoretically) 
unlimited numbers, in which 
the artist documents or real-
izes art ideas or artworks.” 

Publicado em Artforum Mag-
azine, 1982. In: PHILLPOT, 

Clive. Booktrek – selected 
essays on Artist´s Books 

(1972-2010). JRP, Zurich, 
2013, p47

imagens 44| 45 - Gráficos de Clive 
Philppot’s que sistematizam nomencla-
turas para os diferentes tipos de livros 
visuais (1982 e 1993) (reprodução 
Acervo VSW e site da Printed Matter)
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Ao invés analisar casualmente o desenvolvimento dos livros de artista ao longo 
do século XX, eu espero construir uma argumentação que trate das razões que 
os justificariam como a forma de arte por excelência do século XX”. 52

As definições de livro de artista de Richard Kostelanetz e Dick Higgins, ambas 
publicadas na antologia de Joan Lyons Artists book - a critical anthology and 
sourcebook, também caracterizam o termo de forma a abarcar uma ampla gama 
de produções, expandindo ao invés de restringindo suas possibilidades criativas. 
Para Richard Kostelanetz, o book hack (ou livro ‘fragmentado’) seria aquele 
no qual a forma sucumbe às convenções do meio, enquanto o livro de artista 
ampliaria as possibilidades do que o livro pode ser. 

No mesmo sentido, para Dick Higgins o livro de artista não seria um depósito 
de informações, mas traria uma forma diretamente ligada a seu conteúdo. 
Além disso, sua definição qualifica-o como profundamente ligado à noção de 
experiência: “um livro produzido para si mesmo e não para a informação que 

interesse do artista nas possibilidades de multiplicação do trabalho, aproximan-
do-os da tradição da gravura e da fotografia. Ele considera que, apesar de haver 
alguma diferença estética, o que fundamentalmente distinguiria o livro único do 
livro múltiplo seria a postura filosófica do artista com seu trabalho. 

 O termo livro-objeto se relacionaria aos livros que valorizariam 
características esculturais e de natureza conceitual mais do que o conteúdo do 
livro - como, por exemplo, livros que são encadernados dos dois lados, de forma 
a que não seja possível abri-los.

O termo bookwork (livro de autor) foi utilizado pela primeira vez por Ulisses 
Carrión, em 197550: “bookworks são livros nos quais o formato do livro, uma 
sequência coerente de páginas, determina as condições de leitura que são 
intrínsecas ao trabalho.” 51 Para Phillpot, a grande questão da definição de 
Carrión é que ela inclui como livros de artista, aqueles que não são necessari-
amente produzidos por artistas. No entanto, Johanna Drucker resolve fazer o 
mesmo quando formula sua definição em 1995: “Ao invés de formular uma 
caracterização rígida e definitiva de livro de artista, irei delinear uma zona de 
atividades que considero fazerem parte dos livros de artista. Trata-se do espaço 
de intersecção de diversas disciplinas, campos e idéias - e não de seus limites. 

50.   De acordo com Joan 
Lyons na introdução do livro 
Artists´Books: Visual Studies 
Workshop Press 1971-
2008, 1985, p09.
51.   Livre tradução:“book-
works are books in which 
the book form, a coherent 
sequence of pages, deter-
mines conditions of reading 
that are intrinsic to the work”. 
CARRIÓN, Ulisses. Book-
works Revisited, The Print 
Collectors newsletter, vol. II, 
No I, (march-apr 1980), p8. 
In: PHILLPOT, Clive. Booktrek 
– selected essays on Artist´s 
Books (1972-2010). JRP, 
Zurich, 2013 
52.   Livre tradução: “Rather 
than attempt a rigid or defini-
tive characterization of artists’ 
books, I’m going to sketch 
out a zone of activity which 
I think as ‘artists’ books’. It is 
a zone made at the space at 
the intersection of a number 
of different disciplines, fields, 
and ideas - rather than at 
their limits. And rather than 
try to account causally for the 
development of the artist’s 
book in the 20th century, I 
hope to make a case for the 
ways in which it is the 20th 
century art form par excel-
lence.” (Johanna Drucker, 
1995, p01)

imagens 46| 47 - Alphabook 3 
(1986) de Scott Mccarney’s e 
Real Lush de Kevin Osborn’s, 
livros que enfatizam suas 
características esculturais 
e conceituais. Alphabook 
trabalha com um conteúdo 
extremamente simples, o 
alfabeto, transformando-o 
em escultura; Real Lush, por 
ser praticamente impossível 
de abrir, funciona como um 
flipbook, pois é possível 
enxergar apenas a borda da 
página. (reprodução Acervo 
VSW e biblioteca do Brooklin 
Museum, respectivamente)



imagens 44 a 47 - High Tension (1993) de 
Philip Zimmerman, cujo design denteado 
das páginas relaciona-se diretamente com o 
conteúdo do livro. (reprodução Acervo VSW)

imagens 48 a 53 - In case of Emergency 
(1984) de Scott Mccarney, no qual 

forma e conteúdo reforçam um mesmo 
discurso. O livro se organiza como uma 

sequência pois cada combinação ale-
atória entre as páginas e as imagens foi 
considerada pelo autor. O livro se abre 
como um mecanismo de uma saída de 

emergência. (reprodução Acervo VSW)



ele contêm. Isso significa: ele não contêm vários trabalhos, como um livro de 
poemas. Ele é um trabalho. Seu design e formato reflete seu conteúdo - eles se 
misturam e se interpenetram. Pode ser qualquer arte: um livro de artista poderia 
ser música, fotografia, grafismos, literatura mediada. A experiência de lê-lo, 
vê-lo, enquadra-lo - que é o que o artista enfatiza ao produzi-lo.” 53             

O livro Twenty four gasoline stations (1962), de Ed Ruscha é amplamente 
considerado o marco do início do fenômeno dos fotolivros. Clive Phillpot consid-
era que o artista recebeu esse título por haver demonstrado que ‘o livro poderia 
ser um veículo primordial para a arte’. Ruscha produziu uma serie de livros - com 
o mesmo tamanho e design (tipográfico) de capa - que para Lyons são ‘a mais 
óbvia declaração do óbvio’, ‘conceituais e declarativos por natureza’, pois ele 
mostra o que ele diz que irá mostrar. 

Em Various small fires and milk (1964), Ruscha apresenta uma série de ima-
gens de pequenos fogos (como um isqueiro, ou um papel sendo queimado) e ao 
final, a imagem de um copo de leite, a mesma estrutura que ele irá utilizar em 
Nine swimming pools and a broken glass (1968). Lyons considera que a série 
de Muybridge, Head-spring, a Flying pigeon Interfering (imagem 60), de 1887, 
se assemelha muito ao procedimento de Ruscha, pois o título do trabalho declara 

53.   Livre tradução: “a book 
done for its own sake and 
not for the information it 
contains. That is: it doesn’t 
contain a lot of works, like a 
book of poems. It is a work. 
Its design and format reflects 
it content - they intermerge, 
interpenetrate. It might be 
any art: an artist’s book 
could be music, photogra-
phy, graphics, intermediate 
literature. The experience 
of reading it, viewing it, 
framing it - that is what the 
artist stresses in making it.” 
(LYONS, 1985, p11) 

imagens 49 a 57 - Capa, 
abre e dupla interna de 
Twenty-six Gasoline Sta-

tions (1962) de Ed Ruscha, 
considerado o marco para o 
início da produção dos livros 

de artista, e capa tipográfi-
ca de alguns livros da série 

conceitual produzida por ele 
entre 1962 e 72. (reprodução 

Acervo VSW)
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integrados no mundo real, mas também é importante que, sem serem enquadra-
dos em categorias, mantenham uma certa identidade individual.” 54

No mesmo ano, Alex Sweetman escreve o artigo Photobookwork: a Critical 
Realist Tradition, demonstrando que ao menos Joan Lyons - organizadora do 
livro - e Sweetman já haviam eliminado totalmente qualquer fronteira entre os 
chamados livros de fotografia e livros de artista. Nathan Lyons já havia feito o 
mesmo dez nos antes, em Sequential Considerations (1975).

Parece fazer sentido relacionar o uso do termo photobookwork55 usado por 
Alex Sweetman em seu artigo como uma consequência do termo bookwork, cria-
do por Ulissés Carrion cinco anos antes. Ao justapor o termo photo, no entanto, 
Alex Sweetman estaria recriando uma separação por categorias que Carrión 
teria evitado ao criar um termo mais abrangente. Quando Garry Badger e Martin 
Parr publicam, em 2004, The Photobook: a History – Volume 1, e depois os 
volumes 2 and 3, eles decidem traçar uma história centrada nos livros que se uti-
lizam da  fotografia sem distinção entre o que seriam book hacks - no sentido de 
Richard Kostelanetz - e os que seriam bookworks - no sentido de Ulissés Carrión. 

o que será mostrado. Phillpot aproxima o trabalho de Ruscha ao de Hamish 
Fulton pela presença da prática da caminhada como método - embora saiba-se 
que este procedimento fundamentou o trabalho de uma série de fotógrafos ao 
longo do século XX.

A produção de livros visuais de Ruscha não se limitou aos livros conceituais. 
Em 1967 ele produz junto com Mason Williams and Patrick Blackwell uma 
paródia aos relatórios de testes de estrada chamado Royal Road Test, que 
tem um estrutura fundamentalmente narrativa. Para Phillpot este talvez seja, 
também, o primeiro livro contemporâneo com uma piada interna americana.

Em 1985, o limite entre o que era considerado livro de fotografia e livro de 
artista parece já haver se misturado. Referindo-se ao livro In New York (1980), 
de Masao Gozu, que trabalha praticamente apenas com imagens fotográficas, 
Lucy Lippard considera-o como um livro de artista por trabalhar com imagens 
sem ordem definida, sem legendas, cujo título do livro aparece apenas na 
espinha, e que ambos a forma e o conteúdo geram uma sensação de solavanco. 
Para a autora “Os limites são poucos claros, principalmente quando os livros 
trabalham com o taboo de uma arte que lida com questões do ‘mundo real’. 
(…) É importante que os livros de artista ultrapassem essa barreira e sejam 

imagens 58 | 59 - Capa e 
dupla do livro In New York 
(Feb. 1971-Nov 1980), de 

Masao Gozu. (reprodução 
Public Library, Nova Iorque)

54.   Livre tradução: “The 
lines blur, especially when 
they confront the taboo 
against art that deals with 
“real world” issues.  It’s 
important that artists’ books 
cross over and are integrated 
into that real world, but it’s 
also important that without 
being bound by categories, 
they retain a certain identi-
ty of their own.” (LYONS, 
1985, p)
55.   Fotolivro de autor seria 
a tradução do termo photo-
bookwork, traduzido para a 
lingua espanhola a patir do 
inglês.



72 73 Horácio Fernandes descreve o fotolivro como um tipo específico de livro no 
qual a fotografia tem um papel central, enquanto os outros elementos - texto, 
informação e design - funcionam como um complemento para as imagens. Para 
ele o design pode ser decisivo, mas sem deixar de ser complementar.

Para Alex Sweetman: “Photobookworks são o resultado da inter-relação de 
dois fatores: o poder da imagem individual e o efeito da organização serial no 
formato do livro . (…) as combinações podem produzir séries, sequências, 
justaposições, ritmos, e temas recorrentes. (…) A linearidade é importante pois 
dá às imagens sua qualidade temporal.” 59

 

Ao mesmo tempo, se os limites entre o livro de artista e o livro de fotografia já 
não eram claros em 1985, fica difícil entender qual seria o critério para escolher 
quais livros incluir nesta História dos fotolivros. 56

Mais recentemente, David Bate publica o artigo The Syntax of a Photowork, 
no livro Imprint – Visual Narratives in Books and Beyond (2013), no qual 
decide por tirar a palavra book e usar apenas o termo photowork. A intenção de 
Bate é trabalhar com uma idéia mais geral da sequência na fotografia, seja ela 
no livro, no espaço expositivo ou nos espaços virtuais. 

Andrea Nelson em sua tese de 200757, utiliza o termo photobook mas sua 
definição se aproxima muito da definição de photobookwork the Alex Sweet-
man:  “Fotolivros são publicações caracterizadas por uma minuciosa edição 
e sequenciamento das imagens fotográficas no sentido da construção de um 
argumento visual. Eles se caracterizam pela autoria de um fotógrafo ou editor 
de fotografia e não se referem a  livros que apenas contém fotografias ou um 
compêndio de fotografias que ilustram textos. Populares no espectro político e 
produzidos ao mesmo tempo como documentação e objeto de arte, impressiona 
o fato de que os fotolivros tenham recebido atenção pública apenas nos últimos 
anos.” 58

56.   Alguns autores enten-
dem que a atenção pública 
voltada aos fotolivros - ou 
fotolivros de autor - inicia-se 
com a publicação de Fo-
tografía Pública / Photog-
raphy in Print 1919-1939, 
por Horácio Fernández em 
1999, seguida por The 
Book of 101 Books. Seminal 
Photographic Books of the 
Twentieth Century, publicado 
por Andrew Roth em 2001 - 
e reeditado em 2004 como 
The Open Book; A history 
of photographic book from 
1878 to the Present - e 
finalmente, com The Photo-
book: a History - volume 1, 
de Garry Badger and Martin 
Parr, em 2004.
57.   NELSON, Andrea Jean-
nette. Reading photobooks: 
Narrative montage and the 
construction of modern visual 
literacy, 2007, University of 
Minnesota.
58.   Livre tradução: “Pho-
tobooks are publications 
characterized by the careful 
sequencing and editing 
of photographic images 
in order to convey visual 
arguments. They imply author-
ship by a photographer or 
photo-editor and are not 
intended to describe a book 

simply containing photo-
graphs nor a compendium of 
photographs illustrating text. 
Popular across the political 
spectrum and produced as 

both documentary record and 
fine art object, it is surpris-

ing that photobooks gained 
sustained public attention 

only in the past few years.” 
(NELSON, 2007, p11)

59.   Livre tradução: “Pho-
tobookworks are a function 
of the inter-relation between 

two factors: the power of the 
single photograph and the 

effect of serial arrangements 
in book form. (…) combina-
tions of these can produce 

series, sequences, juxtaposi-
tions, rhythms, and recurring 

themes.(…) Linearity is im-
portant because it gives the 

imagery its temporal quality.” 
(LYONS, 1985, p187)
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Ao tratar do conceito de sequência relacionado à fotografia, Lyons descreve 
dois exemplos do século XIX, que demonstram como a relação entre tempo 
e movimento - características da organização em sequência - seria inerente à 
linguagem fotográfica.

A documentação de Alexander Garder da execução de Abraham Lincoln em 
1865 - que utilizou-se da técnica de colódio úmido - demostra quão difícil era, 
na época, produzir uma narrativa documental dos fatos, pois o fotógrafo tinha 
que movimentar um laboratório para o local de captação de cada uma das 
imagens. As séries fotográficas de Edward Muybridge do final do século XIX são 
uma minuciosa pesquisa de tempo e movimento, uma pesquisa de como lidar 
com mais do que um instante no tempo - e por isso considerado os primórdios 
de uma estrutura fílmica. 60

Os dois exemplos citados acima são conjuntos de imagens estruturados 
como séries, pois lidam com uma progressão linear na qual cada imagem é uma 
extensão da anterior. Da mesma forma, o livro Men without Masks: Faces of 

ESTRUTURAS VISUAIS EM LIVROS DE AUTOR 
EXEMPLOS DO ACERVO DA VISUAL STUDIES WORKSHOP

60.   A importância do tra-
balho de Muybridge advém 
também do fato de que ele 
estaria trabalhando em um 
limite extremamente tênue 
entre ciência e arte.

imagem 60 - Série Hea-
d-spring, a Flying pigeon 
Interfering (1887), de 
Edward Muybridge. 
(reprodução site Tate 
Museum)

imagens 61 a 63 - Capa e 
duplas do livro Men without 

Masks: Faces of Germany, 
1910- 1938, de August Sander 

(reprodução Acervo VSW)



76Germany, 1910- 1938, de August Sander, também se estruturaria como uma 
série mas, nesse caso, o contexto, e não as relações espaço/temporais, seria a 
chave de articulação das imagens. 

Os retratos de Sander funcionam como discurso - no sentido que o autor 
intencionava - apenas na condição de um grupo de imagens reunidas e organi-
zadas em forma de livro. Se vistas como grupo, o discurso de Sander não se 
construiria. Ao mesmo tempo, esse estudo quase sociológico dos ‘tipos’ alemães 
cresceu em importância devido ao contexto histórico e geográfico no qual o 
trabalho estava inserido. David Bate classifica esta série como uma aliteração 
sintática - que em linguística seria a repetição do mesmo som-imagem fonema 
mas com significados distintos. Para Keith Smith, a estrutura seria um tema com 
variação (theme with variation).

O trabalho de Ray Metzker, desenvolvido ao longo da década de 60 seria, 
para Lyons, um exercício de variação de padrão, pois o fotógrafo produz 
exposições diretas e depois as organiza como mosaico, criando um padrão de 
textura que revela variações nos eventos quando o observador se aproxima 
do conjunto de imagens. Lyons identifica aí o início de uma atitude metafórica 
com relação à imagem fotográfica: “No momento em que te são dadas duas 

imagens 64 a 67 - Série Compo-
sites (1965-6), ao lado, e Cou-

plets (1968-9), abaixo, ambas de 
Ray Metzker. (reproduções acervo 

VSW, Rochester)



78imagens, automaticamente há uma tendência a formar uma relação entre as 
duas e observa-las como sendo uma só. É um elemento básico de estrutura.” 61 
Na série Couplets (página 81), essa intenção de aproximação de duas imagens 
para construção de uma terceira idéia/sensação fica mais clara.

O livro Time in New England (1950), de Paul Strands é para Alex Sweet-
man, uma pesquisa de método de balanceamento de duplas de imagens, 
utilizando-se de imagens abstratas - geralmente detalhes fechados de paredes ou 
outras superfícies planas - em uma página, e imagens mais realistas e figurativas 
na página seguinte, como um retrato.

Ralph Gibson usa o mesmo método de relacionar duplas de imagens em sua 
trilogia produzida na década de 70 - The Somnambulist, Déjà vu e Days at Sea - 
mas para Sweetman, Gibson enfatiza as ‘sutis conexões formais ou psicológicas 
entre assuntos diferentes’ 62. Lyons encontra nesse método grande relação com 
o método de Minor White: “Ambiguidade torna-se uma preocupação dominante. 
Os níveis de informação não se completam pela justaposição de imagens. O 
que resta é uma experiência qualitativa e não de informação (…) Então ele 
está usando uma técnica de fluxo visual para conectar o todo e em seguida uma 
alternância entre esquerda e direita para evitar o caráter estático que este tipo 

61.   Livre tradução: “The mo-
ment you are given two im-
ages to look at, automatically 
there’s a tendency to form 
a relationship between the 
two and to complete them 
as one. It´s a basic building 
component”. (MCDONALD, 
2012, p186)
62.   A editora de Gibson, 
Lustrum Press, produziu impor-
tantes fotolivros de autor na 
década de 70, como Tulsa, 
de Larry Clark; A Loud Song, 
de Danny Seymour; Portugal, 
de Neal Slavin; e Dark Light, 
de Michael Martone.

imagens 68 a 71 - Duplas do li-
vro The Somnambulist (1973), 
de Ralph Gibson. (reproduções 

Acervo VSW, Rochester)



80de repetição direta pode gerar” 63. Ralph Gibson também se utiliza, como Paul 
Strand, do contraste de uma imagem não figurativa com uma imagem de uma 
figura humana, criando uma condição de metáfora, método que Gregory Halpern 
também irá adotar em seu recente livro “A” (2011) - como analisa Tate Shaw 
em seu artigo Sequencing the photobook (2012)- mas, nesse caso, as imagens 
carregam também um conteúdo documental acerca da decadência da região 
onde o autor nasceu.

Em seu artigo sobre a tradição critico-realista, Alex Sweetman cita outros 
livros que ampliaram as possibilidades da edição fotográfica no suporte do livro 
ao longo do século XX como o trabalho do fotojornalista Weegee - Naked City 
(1945) - página 80 - e Weegee´s People (1946), extremamente acessível para 
o grande público e um exemplo de integração texto/imagem.

Duane Michaels também irá explorar estruturas seriais mas nesse caso 
através de situações narrativas fantásticas construídas por ele. Em Sequences 
(1970), o autor se utiliza exclusivamente de imagens  - além dos títulos iniciais 
- para estruturar pequenos contos; em Sleep and dream (1984), Michaels 

63.   Livre tradução: “Ambigu-
ity becomes a dominant con-
cern. Information levels are 
not completed by the juxtapo-
sition of images. What one is 
left with is a qualitative and 
not an informational experi-
ence. (…) So, he´s using a 
visual flow technic to connect 
up through and then a right/
left change to avoid some 
of the static property of what 
that kind of direct repetition 
would affect.” (MCDONALD, 
2012, p186)

imagens 72 a 75 - Duplas do 
livro “A” (2011) de Gregory 

Halpern. (reprodução Acervo 
VSW, Rochester)



imagens 76 a 84 - Duplas do livro Naked 
City (1975), de Wegee - na página ao 
lado - e Sleep and Dream (1984) - aci-
ma - de Duane Michaels, que exploram 
a relação texto imagem nas duplas.  À 
direita, Sequences (1970), também de 

Duane Michaels, onde são trabalhadas 
séries de imagens.  (reprodução Acervo 

VSW, Rochester)



84articula textos escritos a mão e imagens construídas.

O trabalho de John Wood - juntamente com Joan Lyons and Syl Labrot - 
apresenta uma exploração da tecnologia como forma e significado. Em My Lai 
Massacre, Wood estrutura uma série de seis imagens através da ampliação 
gradual de uma fotografia, de forma a que a cada aproximação, adquire-se mais 
informação de grão e menos acesso à informação inicial da imagem. Em Bride 
Book, de Joan Lyons, uma mesma imagem é repetida em todas as páginas, 
fazendo uma passagem da chapa offset do verde para a magenta. 

  Lyons dedica uma grande parte de seu artigo Sequential Considerations 
aos livros American Photographs (1938), de Walker Evans, e The Americans 
(1958), de Robert Frank, os dois maiores ícones do que Alex Sweetman cha-
mou de a tradição critico-realista, na qual ele também irá incluir o livro Notations 
in Passing (1974), de Nathan Lyons.64

 Para Sweetman, o livro American Photographs, de Walker Evans, foi o 
primeiro a articular os potenciais do fotolivro de autor. Ele considera que Evans 
reconheceu que os anos 30 eram a época dos livros visuais e das imagens repro-
dutíveis que não chamavam atenção para si mesmas como um objeto artístico. 

64.   Como a produção 
artística de Lyons tem um 
caráter de busca e realiza-
ção bastante permanente, 
essa consideração poderia 
se estender à maior parte de 
sua obra.

imagens 85 a 88 - Duplas do 
livro Bride Book, de Joan 
Lyons, à direita, e My Lai 

Massacre, de John Wood. 
(Reproduções Acervo VSW, 

Rochester)



86Nesse sentido, Sweetman reconhece a reprodução mecânica como um aspecto 
característico da estética desta tradição.

Em termos de estrutura, o que Evans realiza em American Photographs e 
Frank desenvolve em The Americans, é a construção de um discurso visual que 
escapa de uma linearidade simplista, tanto na forma de produzir as imagens 
quanto em organiza-las no formato do livro. Ambos produzem imagens 
documentais e depois criam diferentes estratégias para articula-las. Como Lincoln 
Kirstein analisa na introdução de American Photographs, apesar de as imagens 
existirem individualmente, elas são o resultado de um olhar e uma atitude 
consistentes e críticos, e foram pensadas para serem vistas em uma dada ordem. 
Para Lyons, o livro se organiza em grupos - ou ações - dentro de cada parte, e 
depois múltiplas articulações entre as partes.

Utilizando-se de motivos visuais que se repetem ao longo do livro, Evans 
constrói uma série de ‘comentários com implicações morais’, e mais tarde, Frank 
incorpora alguns desses motivos e inclui novos. Em The Americans, o elemento 
que se repete com mais frequência é a bandeira americana, que inclusive abre 
cada uma das partes. Lyons entende que a apropriação que Frank faz da bandei-
ra americana - esse símbolo convencional do patriotismo e heroísmo americanos 

(reprodução wikimedia commons)

imagens 89 a 92 - Duplas do livro 
The Americans, de Robert Frank, e 
American Photographs, de Walker 
Evans, com o motivo do automóvel 

(reproduções acervo da autora) 



88que se vê na imagem de Joe Rosenthal, Flag raising of Iwo Jima (1945) - a 
coloca em posição de profundo questionamento crítico. 

Mas Frank também faz uso de ícones culturais como junk boxes, rostos sem 
expressão e imagens da morte. Para Alex Sweetman, mais importante que os 
motivos visuais explorados por Frank, são as oposições que ele cria em pares: 
‘novo/velho’, ‘negro/branco’, ‘poderoso/impotente’.

Para Lyons, o livro de Evans tem como questão inicial as pessoas, enquanto 
Frank utiliza o sistema político como pano de fundo para o contexto dos anos 
50. Sweetman considera que o trabalho de Frank é ‘mais agressivo e subjetivo, 
mais claramente hostil à realidade oficial’ do que o trabalho de Evans, que 
intenciona criticar a realidade oficial a partir de imagens dos oprimidos. David 
Bate reconhece que a grande ruptura do trabalho de Frank foi apresentar uma al-
ternativa às convenções de linearidade baseadas no fotojornalismo, criando uma 
‘inovadora sintaxe fotográfica’ com uma nova concepção de tempo/espaço.

Lyons lê Evans “quase um antropólogo no sentido das evidências que ele 
vai adiantando, uma contínua progressão e certos temas fundamentais, como o 
tema do automóvel, que ele irá contrapor através de quatro imagens, sempre de 

65.   Livre tradução: “almost 
an anthropologist in the 
sense of the evidence that 
he´s bringing forward, the 
consecutive progression and 
certain underlying themes, 
such as the theme of the 
automobile, which he´ll 
counterpoint through four 
photographs, but always 
directly. Sometimes indirectly, 
as in the painting of a car 
on a truck.” (MCDONALD, 
2012, p185)

imagens 93 a 95 - Oposições 
criadas por Frank em páginas 
consecutivas - rico, pobre - e no 
interior de uma mesma imagem - 
branco/negro (reproduções acervo 
da autora) 

imagens 96 a 98 - Três primeiras 
duplas de American Photographs, 

com imagens que referenciam a 
fotografia como artefato, tema 

explorado por Lyons. (reproduções 
acervo da autora) 



90forma direta. As vezes indiretamente, através de uma pintura num caminhão.” 

65 No mesmo sentido, Lincoln Kirstein, que escreveu a introdução do livro, 
entende que Evans apresenta a civilização americana ocidental da mesma forma 
como Atget apresentou Paris antes da Primeira Guerra.

Notations in Passing (1974), de Nathan Lyons, foi produzido de 1962 a 
1974 a partir de registros realizados durante viagens por grande parte do ter-
ritório americano. Apesar de serem inicialmente “momentos de pura experiência 
visual, breves momentos nos quais nosso entorno físico nos enviam mensagens 
cuja importância não pode ser descrita em palavras mais tarde” 66, a série foi 
organizada no suporte do livro através de uma minuciosa edição que as trabalha 
sequencialmente construindo diferentes camadas de leitura. Em entrevista para 
Thomas Dugan em 1979, Lyons descreve que a paciência para deixa-lo amadu-
recer foi o aspecto mais difícil do trabalho. 

O livro se inicia com uma imagem de um desenho rupestre em uma pedra; 
seguido por um outdoor em branco em meio a algumas árvores; em seguida 
uma dupla composta pela imagem de um espelho e, ao lado, a vitrine de uma 

66. Penny Cousineau em arti-
go publicado na revista OVO 
Photo, Montreal 1970. In: 
MCDONALD, 2012, p52 

imagens 98 | 99 - Imagem de Ame-
rican Potographs, à esquerda, e The 
Americans, à direita (reproduções 
acervo da autora) 

imagens 100 | 101 - Imagem de American Photo-
graphs, à esquerda, e Riding First Class on the 
Titanic, de Nathan Lyons, à direita. Na imagem 
de Evans, provavelmente o ‘n’ de ‘SIGNS’ - 
signos - está escondido, mas pode ser também 
o ‘h’ de SIGHS - suspiros. Na imagem de  de 
Lyons, a palavra ‘SIGNS’ perdeu o ‘g’ e virou 
‘SINS’ - pecado. (reproduções acervo da autora) 



92loja.67 A imagem do desenho rupestre aparece junto com os créditos do livro, e 
o outdoor é indicado como ‘introdução’. Depois dos créditos, este é o único texto do livro.

No texto de introdução da exposição em 1971, James Borcoman descreve 
Notations in Passing como sendo um comentário a respeito do homem e de seu 
meio. Ele reconhece uma iconografia de morte e a temática de brutalidade re-
presentada sempre através da metáfora. A última imagem do livro é vista como 
um contraponto à primeira (que mostra um menino na floresta, já que as duas 
anteriores seriam os créditos e a introdução): “uma criança na floresta, como 
a sombra de uma primavera inocente, é um contraponto devastador à última 
imagem: um totem indígena sorrindo de forma abominável numa escuridão 
selvagem, veio a ser, através da fotografia, o último símbolo de uma civilização 
devota à morte.” 68

Penny Cousineau, por outro lado, ressalta a abordagem direta de Lyons com 
a idéia de ‘mark-making’na paisagem e nesse sentido considera que o método 
do autor não passa por metáforas ou simbolismos. Com relação à idéia de 
mark-making, James Borcoman considera que o grande comentário de Notations 
in Passing seria sobre o homem moderno como um produtor de imagens. E, 

67.   Como já foi dito 
anteriormente, Keith Smith lê 
nesta dupla um comentário 
sobre a opinião de Lyons 
com relação à fotografia 
- que reflete as realidades 
interiores e simultaneamente 
documenta o mundo.
68.   Livre tradução: “a child 
in the forest, like the shadow 
of an innocent spring, is a 
devastating counterpoint to 
the final image: the to-
tem-pole, smirking ghoulishly 
in a darkening wilderness, 
has now become, through 
the photograph, the ultimate 
symbol of a death-worship-
ping civilization.” (MCDON-
ALD, 2012, p44) 

imagens 102 a 107 - O motivo 
visual do outdoor em branco é 
usado repetidamente por Lyons 

em Notations in Passing. Acima, 
o lençol em branco remete ao 

mesmo simbolismo, mas é utilizado 
em uma estrutura serial, com duas 
imagens que mostram o lençol se 

movendo, em páginas intercaladas 
do livro. (reproduções Acervo VSW, 

Rochester)



94ao mesmo tempo, o livro estaria contrapondo essa idéia à da ‘máquina como 
imagem e a máquina como produtora de imagens’.

Tate Shaw considera que Lyons praticou a fotografia como uma forma de es-
crita. Alex Sweetman interpreta-o como um comentário sobre a linguagem visual 
que ‘utilizamos e que nos utiliza’, mas também considera que - dialogando com 
American Photographs e The Americans - seu principal assunto seria a vida, e o 
espaço/tempo americanos. 

Enquanto Sweetman enquadra o livro como parte da tradição critico-realista 
junto com American Photographs e The Americans, Keith Smith acredita que No-
tations in Passing não deve ser incluído linearmente como parte desta tradição, 
uma vez que o autor utiliza-se de uma estrutura de organização das imagens 
muito mais complexa que os livros anteriores, na qual cada imagem relaciona-se 
com todas as outras do livro, a partir de relações descontínuas. Cabe questionar 
se o argumento da estrutura seria suficiente para desvincular o livro de uma 
tradição que parece ter grande influência na prática de Lyons. 

Keith Smith compara a sequência construída por Lyons com as estruturas 
dos livros Fable (1979), de John Baldessari (na página anterior), e In Case of 

imagens 108 a 113 - Fable 
(1977), de John Baldessari, 

que trabalha as imagens 
em uma estrutura sequen-
cial por meio do objeto. 
(reproduções Acervo VSW, 

Rochester)



96 97Emergency, de Scott Mccarney (1984) - imagens  48 a 53 - que utilizam-se da 
característica física dos objetos para obter uma sequência. No caso de Notations 
in Passing, Lyons se utiliza da forma tradicional do codex que elimina as tran-
sições físicas como elemento de obtenção da sequência. A paginação é utilizada 
apenas como uma forma de revelar as imagens mas não como a ordem principal 
destas, que se estabelece, segundo Smith, principalmente através da relação 
entre motivos visuais. 

O outdoor em branco, foi eleito por Lyons como o principal motivo a ser uti-
lizado em Notations in Passing. O motivo é utilizado ao longo do livro e também 
como introdução - ver página 91. Para Douglas Holleley, Lyons utiliza o outdoor 
em branco para relembrar o leitor da necessidade de não apenas olhar para o 
mundo mas, principalmente, ler suas mensagens.69

Smith também identifica o uso de técnica de fluxo visual - ‘uma repetição de 
assuntos, formas e composição em uma atmosfera contínua. James Borcoman 
descreve o livro como uma cuidadosa organização que faz uso de ritmos, 
pausas, repetições e metáforas. 

Lyons opta pela simplicidade do livro enquanto objeto, utilizando-se de um 

70.   Livre tradução: “Environ-
ment and landscape have 
always been central to a 

thought process or process of 
experience whose expres-
sion words did not always 
parallel or satisfy. Theater 

and poetry were important 
to me, as were a color seen 
for the first time in Japan, a 

sound in Atlanta, Georgia, or 
a sensation of space in Can-
ada. Distinct images, directly 
perceived, began to replace 

the need for verbal orien-
tation.” (...) “This series of 

photographs could be about 
me. But I think it is probably 
a series of questions about 
us and our stuff – pictures, 

objects and things. They may 
question us more honestly 

than we can ourselves.” (MC-
DONALD, 2012, p42).

formato padrão de códex mecanicamente reprodutível - assim como Evans 
e Frank. American Photographs e The Americans fazem uso de um formato 
tradicional de organização das imagens nas páginas, com a imagem sempre 
na página ímpar, enquanto a página par permanece em branco. David Bate 
considera que a página branca em The Americans funciona como uma piscada, 
‘como um espaço em branco entre duas imagens numa parede’. Em Notations 
in Passing, Lyons também trabalha um formato tradicional de disposição das 
imagens nas páginas, mas joga mais livremente com as duplas. Alex Sweetman 
descreve a estrutura do livro como ‘pares de imagens e grupos de pares que em 
geral começam e terminam com imagens isoladas, pareadas com uma página 
dupla em branco.

 Em seu texto sobre o livro, Lyons escreve: “Ambiente e paisagem 
sempre foram centrais para um processo de pensamento ou experiência cuja 
expressão as palavras são incapazes de acompanhar ou satisfazer. Teatro e 
poesia foram importantes para mim, assim como uma cor vista pela primeira 
vez no Japão, um som em Atlanta, Georgia, ou uma sensação de espaço no 
Canadá. Imagens distintas, percebidas de forma direta,  começam a substituir a 
necessidade de uma orientação verbal”. (...) “Essa série de fotografias poderia 
ser sobre mim. Mas são, provavelmente, uma serie de questões sobre nós e 
tudo o que temos - fotografias, objetos e coisas. Elas possivelmente questionam 
a nós mesmos mais honestamente do que nós.” 70

69.   HOLLELEY, 2009, p26
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