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“Não se trata de nenhuma doutrina a respeito de uma obra de arte. Quadros que são passíveis de 
interpretação e contêm um sentido são quadros ruins. Um quadro se apresenta como algo de indistinto, 
ilógico, sem sentido. Ele demonstra a inumerabilidade dos aspectos, tirando a nossa certeza já que nos 
deixa sem opinião quanto a uma coisa e o nome dela. Mostra-nos a coisa em sua multisignificação e 
infinitude, que não permitem o surgimento de uma opinião ou concepção.”

gerhard richter

“É pelo lugar que revemos o Mundo e ajustamos nossa interpretação, pois, nele, o recôndito,  
o permanente, o real triunfam, afinal, sobre o movimento, o passageiro, o imposto de fora.  

O espaço aparece como um substrato que acolhe o novo, mas resiste às mudanças, guardando o vigor 
da herança material e cultural, a força do que é criado de dentro e resiste, força tranquila que espera, 

vigilante, a ocasião e a possibilidade de se levantar. Os velhos cimentos tornam-se novos cimentos: línguas, 
religiões, culturas, modos de contemplar a Natureza, o Universo, modos de se ver e de ver os outros.”

milton santos

SANTOS, Milton. “A aceleração contemporânea: Tempo-mundo e Espaço-Mundo.” In: Técnica Espaço Tempo: Globalização e meio técnico-científico 
informacional. São Paulo:  HUCITEC, 1996, p. 36 | RICHTER, Gerhard. “Notas, 1964-1965”. In: FERREIRA, Glória & COTRIM, Cecilia. (orgs.)  
Escritos de Artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2006, p. 117.



introdução 

É da natureza do processo artístico certa indefinição discursiva. O artista transita num ambiente nebuloso, quase que 
coberto por um véu ao produzir seu trabalho. O processo criativo opera como um jogo fluido, um trânsito de várias 
mãos entre diversos elementos, percorrendo conexões em movimentos de avanço, recuo, abandono e retomada. Seu 
percurso pode se dar aos saltos ou sequencialmente, e as incertezas e angústias são tão frequentes quanto as certe-
zas. Seguindo uma lógica própria, diferenciada, o pensamento visual é atemporal e sintético, mas nem por isso fortuito 
ou menos assertivo; é entremeado de saberes cognitivos, experiências sinestésicas, enfrentamentos materiais e refle-
xões metafísicas, se consolidando pelo diálogo entre as vivências do presente e do passado, a memória e a prática, a 
acuidade do olhar e o arcabouço técnico, do confronto com a matéria concreta da linguagem.

Na tentativa de tornar conscientes os elementos fundamentais do processo artístico o texto em forma de relatos re-
flexivos soltos, assumido desde o mestrado, se mostrou eficiente e é aqui retomado. Tais relatos tem dupla leitura: fun-
cionam como pistas do processo artístico, mas são também, eles mesmos, constitutivos da experiência criativa, uma 
vez que – pelo menos em parte – foram registrados ao mesmo tempo em que se produziam as obras. São também, 
na medida em que expressos, atos resignificantes da experiência artística (o ato de relatar atua aqui sobre o próprio 
ato criativo, e essa talvez seja a maior conquista feita pela artista nesta pesquisa). Nestes escritos os elementos se 
alternam e se misturam, apontando para diversas direções, inconclusivas se vistas fora do contexto, mas reveladoras 
da complexidade do pensamento visual quando dentro dele. A lógica do trabalho fotográfico é aqui compartilhada 
também materialmente, pelo manuseio da caixa e de suas pranchas separadas, que se prestam a leituras autônomas 
e à formação de diversos conjuntos de imagens, pelos quais é possível reconstituir as edições expostas nos últimos 
quatro anos.

A inclusão de textos críticos, feitos por comentadores especializados, tem por objetivo adicionar outras camadas 
de leitura da obra à da artista, ampliando assim os modos de compreensão do trabalho.



relatos
reflexivos



Costa Marques, Rondônia, 
negativo Kodak 100, 1987



1.  Quando menina, por volta dos cinco anos, me levaram para uma gravação num estúdio de televisão. Não lembro da câ-
mera mas lembro muito bem daquele espaço branco enorme,  no qual podia pintar onde quisesse e sem parar, que nós 
crianças ocupamos com nosso gesto. Meu corpo seguia o pincel ou era o traço de tinta que me seguia? Subi o quanto 
pude pelo fundo infinito para pintar a parede, meu limite físico determinou até onde consegui levar a cor – esse limite 
ficou presente, talvez por se contrapor à sensação de que o gesto não tinha fim. Fiquei encantada ao ver toda aquela 
trilha de tinta, lembro que ao final corremos e pulamos de alegria pelo espaço preenchido de cor... e me lembro de ter 
percebido a recriação do espaço. O contato desde criança com as artes plásticas ficou marcado em mim, abriu portas 
pelas quais ainda transito. O estado criativo é um lugar para onde sempre volto, onde me encontro e me reconheço.

2.  Por volta dos dez anos me lembro de desenhar muitas e muitas plantas de casas: recortava o jornal, colava a planta 
no meio da folha sulfite e ampliava os espaços oferecidos pelos anúncios: partia daquele desenho para fazer altera-
ções na estrutura ou apenas na disposição dos móveis; quando descobri o que era uma planta em corte me senti 
uma verdadeira arquiteta pela possibilidade de detalhar por outro ângulo meus devaneios arquitetônicos. Me parece 
importante o fato de aos trinta anos contabilizar trinta mudanças de casa, e que minha média continue sendo a de 
uma mudança por ano - como se minha experiência quase nômade em relação ao habitar me orientasse a rapidamente 
reconhecer o potencial positivo de um ambiente novo, descartando a estranheza num piscar de olhos.
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3.  Nasci e cresci na ditadura militar. Meus pais trabalhavam com movimentos populares. Acompanhei minha mãe nas 
favelas em muitos finais de semana, até a adolescência. Seria impossível que meu trabalho não tivesse um caráter 
humanista: essa é minha herança familiar.

4.  No primário lemos aquele livro “É conversando que as coisas se entendem...”* , era um diálogo entre os objetos de 
uma casa, na ausência dos donos. Acho que ainda converso com eles... 

5.   No colegial tínhamos que fazer uma foto pela escola e depois refazer a imagem com diversos materiais: grafite, carvão, 
lápis de cor, pastel oleoso... fotografei a quina da parede com o teto da própria sala de artes, onde tinha uma caixa 
de som. Um colega comentou, que se eu queria fotografar a caixa de som, não tinha dado certo: estava muito mal 
enquadrado. Mas a foto era exatamente o que eu queria: o canto de encontro de três linhas retas com o retângulo da 
caixa atravessando uma delas: a fonte do som. Ainda gosto de trabalhar ouvindo música. Lembro da foto que fiz em 
97, na Igreja do Morro de Nazareth, onde uma lagartixa se esquentava ao do sol: as linhas me chamaram atenção tanto 
quanto a luz. 

* Lessa, Orígenes. Rio de Janeiro: Editora Codecri, 1980.

igreja de Nazareth, Cabo 
de Santo Agostinho, 

cromo PROVIA 400, 1997
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6.  Era um cartaz de algum evento que minha mãe colocou num pôster, estava lá desde sempre. Não sei dizer qual exa-
tamente era a imagem, era vertical, tinha janelas, um mastro e as bandeirinhas, com certeza tinha rosas e azuis. Então 
lá pelos doze anos me concentrei em reproduzir com guache, em papel kraft, metade dos quadros daquele pintor que 
também estavam num livro de arte lá em casa. Comecei pelos menos geométricos: uma Santa, uma sereia, um vaso 
com rosas e claro, as bandeirinhas, que nunca conseguia deixar do mesmo tamanho. Na faculdade, o elegi como 
tema de um trabalho final, a paixão rendeu boa nota. Mais tarde, professora, coloquei a meninada para criar casas a 
partir das fachadas do Volpi e da Anna Mariani*.  Ainda me deleito com suas cores apagadas, com a simplicidade das 
formas, a delicadeza do pincel. Como é que o prazer todo que alcancei vendo as imagens dele poderia não marcar o 
jeito de olhar, de enquadrar? Busco as texturas das têmperas do Volpi nas paredes que fotografo. 

* Em especial seu livro Pinturas e platibandas. São Paulo: Mundo Cultural,1987.
Alfredo Volpi, Fachada, têmpera 

sobre tela, cerca de 1970 

relatos reflexivos



7.  Quando ouvi o Evandro Carlos Jardim falar da importância da paisagem materna para o artista me dei conta da vista 
do Morro de Nazareth em Cabo de Santo Agostinho: foi olhando a vastidão do mar se estendendo até o horizonte que 
me descobri gente. Foi também da cama da casa antiga de adobe* que fiz da luz passatempo para o olhar: filtrada pe-
las telhas antigas, seus raios se materializavam na poeira, em diagonal. Depois que uma cobertura de plástico colorido 
tomou o teto para nos proteger das goteiras, a luz ganhou cor. 

*  Construir com terra é a prática mais antiga que se conhece e é comum no mundo todo. A técnica a que nos referimos aqui, o adobe, é a de fazer tijolos 
sovando o barro com pilão em moldes de madeira, que são secados a sombra. A taipa de pilão, muito difundida no 3º mundo e presente em quase todo 
Brasil, é feita com uma estrutura de treliça de madeira na qual se jogam pequenas quantidades de terra com as mãos, sucessivamente: sua secagem é 
rápida e demanda a realização num só dia – para tano é necessário o envolvimento de muitas pessoas e no Brasil costumava-se organizar um mutirão entre 
parentes e vizinhos a cada construção. Ambas as técnicas não recebem queima.

casa de taipa na subida para o Morro de Nazareth, Cabo de Santo Agostinho, 
Pernambuco, diapositivo PROVIA 400, 1997
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casa de adobe e quintal com casinha 
de sapê em Cabo de Santo Agostinho, 
Pernambuco, 1978. arquivo familiar



8.  Duas reproduções do Gauguin também estavam conosco: Quando te casas? com suas áreas demarcadas de cor, a 
intensidade dos amarelos, o azul opaco do lago, a sensação de profundidade acentuada pelos corpos em primeiro 
plano, destacados por um contorno negro irregular. Duas mulheres taitianas, que emoldurei e coloquei na parede: me 
impressionava muito pela semelhança com a minha mãe, mas também por aquele vermelho gritando na tigela, pulan-
do para frente daquele ambiente de mistério e sombra. Já Rosa e azul do Renoir, também presente, me rendeu um 
susto na adolescência ao ver, no MASP, a superfície que conhecera plana como um mar revolto de tinta.

Pierre-Auguste Renoir, Rosa e azul (As Meninas Cahen d Ánvers), óleo sobre tela, 1881
Paul Gauguin, Duas mulheres taitianas, óleo sobre tela, 1899

Paul Gauguin, Quando te casas?, óleo sobre tela, 1892
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9.  Sempre produzi retratos, mesmo desenhando. Mas com a câmera, a aproximação das pessoas se dá de outra maneira. 
A prática das festas sociais me treinou a fazer a foto que as pessoas querem ter de si: enquanto meço a luz, acerto o 
foco e preparo a câmera, conduzo a pessoa numa conversa sem que eu olhe apenas para o visor – vou alternando meu 
olhar entre o equipamento e para o os olhos dela, criando uma conexão visual que, acredito, minimiza o desconforto 
que a pose diante da câmera pode criar. Eu gosto de satisfazê-las quanto à própria imagem. Talvez seja por isso que 
hoje, a função dos meus retratos seja simplesmente retribuir a gentileza de quem me deixou entrar em sua casa.

relatos reflexivos

Dona Bidica, Praia Grande da Cajaíba, RJ, 
negativo SUPERIA 400, 2009

Dona Ana, Marzagão, GO,  
negativo SUPERIA 400, 2004



10.   Será que ainda estou em busca da experiência de maravilhamento que a cauda aberta do pavão me proporcionou? Aos 
quatro anos negociei a aquisição de uma câmera fotográfica para usar no passeio da escola ao zoológico: o livro e o 
disco infantis mensais ganhos por dois meses seriam substituídos pela KODAK INSTAMATIC 11, que eu usei apenas 
um dia. O que lembro é de constatar a perda da câmera depois do lanche, e da urgência ao sair correndo em busca 
dela: minha maior tristeza não considerou a bronca iminente mas sim a perda da foto, “daquela” foto que eu tinha 
conseguido fazer do pavão de cauda aberta, com seus turquesas brilhantes ao sol. Pode ser que, se tivesse acesso 
àquela imagem mais tarde, a falta de qualidade tivesse me levado a esquecer o assunto rapidamente; o fato é que a 
latência pela tradução da experiência em fotografia nunca terminou.

11.  O desenho me absorveu desde sempre: sentir o momento presente sendo marcado pela mão. O desenho como re-
sultado da minha relação com o objeto foi uma ideia que ficou clara para mim ainda antes da faculdade, quando fazia 
aulas de desenho pensando em estudar arquitetura: desenhava todos os dias. Mas foi na faculdade de artes, com os 
colegas de traço, que a prática virou uma febre e encheu dezenas de cadernos, que carregávamos para toda parte. 
Nessa época o desenho sempre foi diário, não a fotografia. Hoje a fotografia é diária, mas próxima a um exercício de 
desenho, a um caderno de rascunhos: fotografia digital. De qualquer forma, fotografar nas viagens com filme fotográ-
fico é uma prática sem falhas há vinte e cinco anos. Sinto que me tornei seletiva, meu olhar para o entorno ficou mais 
exigente; sei o que eu quero, do que preciso e onde achar – tenho que viajar para encontrar.
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12.  Ao viajar, aos poucos eu fui deixando em casa os lápis, a aquarela, os pincéis, os cadernos: minha câmera, sempre 
presente, foi dando conta do recado. Mas as etapas de realização de uma imagem fotográfica tradicional, para mim, 
tem muito a ver com essa prática material dos instrumentos gráficos e pictóricos. Este talvez seja mais um motivo 
que me prenda à fotografia dita analógica: há uma leitura eletrônica da luz, mas não uma redução da luz a um cálculo 
matemático; a relação é concreta, física, química... tem uma superfície a ser atravessada pela luz na hora de ampliar, e 
assim uma matéria concreta para trabalhar depois. Um arquivo digital é um vir a ser, só se concretiza na saída: eu sinto 
a sua execução de maneira abstrata, quase volátil.

13.  Apresentar aqui os contatos dos negativos significativos dos últimos quatro anos tem como função compartilhar uma 
característica básica do trabalho com filmes fotográficos. Os materiais impõem o domínio de um procedimento es-
pecífico, que é o da visualização das potencialidades de um filme negativo. Faz parte do trabalho do fotógrafo esta 
transposição mental do negativo em relação à imagem final: enxergarmos com os olhos da imaginação a imagem 
positiva e a cópia ampliada. Só a prática com estes materiais possibilita esta pré-visualização, esta capacidade de en-
xergar as potencialidades de uma grande ampliação numa pequena imagem. Além disto a materialidade encantadora 
dos contatos* requer um procedimento absolutamente diverso da experiência proporcionada pelas imagens do nosso 
mundo contemporâneo: é necessário curvar-se sobre a lupa para ver de perto, ter a visão absolutamente ocupada pela 
imagem, deixar de enxergar o mundo circundante para correr o olhar com a lupa sobre o contato e assim colher as 
informações que determinam os próximos passos do trabalho.

*  Contatos são cópias positivas do filme fotográfico. Feitas por contato direto dos negativos com o papel fotográfico apresentam os filmes em tamanho original 
as condições de luz e cor dos negativos. São usados como referência para o desenvolvimento do trabalho de ampliação das imagens fotográficas.
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14.  No desenho de observação também partimos do mundo, e é nessa tradução que nos expressamos. Na fotografia as 
geometrias dadas pelo mundo me atraem pelo desafio que elas oferecem, pelo chamado para organizar o espaço, pelo 
recorte que posso fazer. O mundo, para mim, é sempre o ponto de partida. E eu o sinto sinestesicamente, com todos 
os sentidos. 

15.  Os antigos têm um entendimento da visão que dialoga muito bem com nossa compreensão dos fenômenos ópticos 
hoje. Sabemos que a visão, possibilitada pela luz, não é apenas determinada fisiologicamente, mas mediada pelo 
cérebro, cuja gama de experiências influi diretamente na percepção. Eles entendiam que a visão partia do observador, 
dependeria da sua ação e vontade: um “espírito” emitido pelo sujeito ao mundo através do ar, para coletar dados, en-
traria em contato com os objetos visíveis, e ao voltar ao observador esse “espírito” transportaria as informações visuais. 
O olhar do artista é mobilizado pelo desejo e pela disposição de olhar, de se lançar ao mundo pelos olhos e apreendê-
-lo. O olhar é fonte de saberes, proporciona aprendizado, é a ação primeira do artista visual.*

*  Estes aspectos são explorados por Luiz Armando Bagolin no texto  
  para o catálogo da exposição Da Luz, realizada em 2008, aqui anexo.

relatos reflexivos

pinturas de Henri Matisse realizadas  
em sua viagem a Marrocos: 

No terraço, óleo sobre tela, 1912-13,
Porta da Casbah, óleo sobre tela, 1912-13



16.  Eu poderia dizer que meu interesse pelos cantos veio da necessidade de organizar o que vejo, da atração pelas formas 
geométricas, mas não posso deixar de citar que os períodos nos quais fui obrigada a ficar de cama foram relevantes, 
no sentido de que esta experiência influenciou minha percepção visual. Os cantos do quarto, vistos da cama em 
contre-plongée, passaram a existir para mim quase que por obrigação médica: eu tinha dez anos, olhava as paredes 
e desenhava em cima de uma prancheta (essas quebras de rotina, por si só, já ganham destaque na memória). Quando 
li os escritos de Klee e de Matisse, que citam seus períodos de repouso forçado, a identificação foi imediata: observar 
o quarto era para eles também a distração primeira. Talvez até fosse esse o remédio que maior efeito surtisse: o da 
introspecção, da construção de um espaço interior onde o devaneio e a observação consciente se misturam.  

Henri Matisse,  
Porta-balcão em Colliure, 

óleo sobre tela,1914

Paul Klee, Som antigo: 
abstração em preto, 
óleo sobre tela,1925
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17.   A experiência da pintura também é próxima. As áreas de cor onde o que se vê é a cor são do meu interesse. As ques-
tões que me interessam (a luz, o tempo, a cor) conjugam minha experiência do desenho e da pintura na fotografia. Na 
exposição de formatura da graduação mostrei uma fotografia preto e branco que fiz em São Luís do Maranhão em 1994 
e algumas pinturas que fiz a partir das formas geométricas da foto, explorando diversas cores. A foto era uma vista 
da rua com um pedaço de céu aparecendo por entre as linhas e planos de construções. Foi muito forte a experiência 
de andar entre aquelas casas antigas de São Luís e de Alcântara – fiz PBs e reversão nessa viagem. Foi parecida com 
minha vida de menina por entre as ruínas holandesas e portuguesas de Suape, e com a primeira viagem ao velho con-
tinente: me emociono com paredes que tem história.

São Luís do Maranhão, negativo ILFORD 
HP5, 1994. Ampliação em papel pérola 
ILFORD, cópia da artista, 1995
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acrílica sobre cartão, 44 X 50 cm, 1994



18.  Sempre fui atenta às relações que meu corpo constitui com o espaço circundante, misto do interesse pela arqui-
tetura e da consciência corporal. Estar num quarto pequeno, com um espaço de circulação mínimo, não impõem 
condições e limites de disposição apenas ao tripé da câmera: enquadro também em resposta àquele ambiente, e 
vejo meu enquadramento como continuidade daquele espaço, como uma síntese das forças dalí que operam sobre 
mim. Estar em meio a paredes coloridas, sentir a pressão ou o alargamento que a distância entres as paredes pro-
porciona, o efeito de um pé direito alto ou baixo, ter o campo de visão tomado pela cor... fotografar é uma coisa física. 

Jardim Real, Paris,  
cromo VELVIA 100, 1997
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19.  Me dei conta da cor na minha fotografia numa viagem a Rondônia, em 1987 – a mesma viagem que me chamou a aten-
ção para as casas. Crianças num terreno arborizado que podia ser chamado de praça, rodeado de casas de madeira, 
estas feitas com ripas de duas espessuras, sempre em duas cores. Me apaixonei pela cores da fotografia e já entendi 
que dentro das casas tinha menos luz. No princípio, fiquei na janela, olhando pra dentro: fiz muitos autorretratos assim. 
Foi só em 96 me aventurei a entrar na intimidade alheia. Depois, fazer cromos (fotografar com filme diapositivo) me 
ensinou a manipular a cor; fazer reversão (revelar filmes positivos como se fossem negativos E6 no C41) aguçou minha 
busca pelo contraste intenso. O gosto pela cor se firmou mas ainda carrego filmes COR e PB, escolhendo o que usar 
de acordo com o que está diante de mim – embora nas casas saiba exatamente por que escolho a cor. 

Amapá, Macapá, 
negativo SUPERIA 

400, 2000

Colégio Equipe, 
São Paulo, negativo 
Kodak 100, 1985
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20.  A percepção para a luz me guiou desde sempre, porém o aprendizado prático com as fotografias preto-e-branco foi 
fundamental para o entendimento da luz como linguagem. Foi revelando e ampliando negativos no laboratório, explo-
rando o que era ou não possível fazer com eles no ampliador e nas bacias, que aprendi a traduzir o mundo em tons 
de cinza, a olhar uma cena e enxergar apenas a luz e a sombra. Quando lembro que a monocromia já foi tida como a 
fotografia mais próxima da realidade, penso em como o mundo – e nossa relação com a luz – mudou de 1905 pra cá. 

relatos reflexivos

Vistas noturnas, Aiuruoca, Minas Gerais, aguada à nanquim sobre papel preparado, 1995



Estacionamento à noite, 
Campinas, São Paulo, 

acrílica sobre cartão, 1995



21.  Partir do escuro me mobiliza e a experiência de trabalho em laboratório fotográfico tradicional tem absoluta relação 
com isso: a percepção visual que se desenvolve nesse ambiente é insubstituível, marca para sempre o jeito de per-
ceber o mundo e desenvolve enormemente a acuidade visual. Adaptação do olho à luz ambiente parece mágica: no 
começo não se enxerga nada e depois se vê tudo, ou quase tudo – as sombras continuam densas. Ter começado a 
revelar fotos preto e branco aos quinze anos foi determinante para a formação da minha visualidade. Talvez venha 
dessa experiência de interesse recorrente em desenhar no escuro, perceber e registrar as nuances da baixa luz: a 
grafite, nas aguadas a nanquim, na pintura... Tem uma prática acumulada que me leva a decodificar rapidamente o que 
me interessa num ambiente escuro, ou na noite, que é quando identifico melhor a natureza da luz. Quando a luz revela 
tudo sem segredo me interesso menos, é nessas circunstâncias que costumo partir para a desconstrução do espaço. 
Busco essa transição, a sensação de descoberta, a incerteza na identificação do ob-
jeto. Além do que tem o mito Fiat Lux: o conhecimento da aparência do mundo pela 
sua iluminação. E tem a frase do professor que nunca esqueci, tamanha a revelação: 

“o céu é sempre fonte de luz”* . Hoje, professora, a frase que me ouço dizer é: “a 
sombra é também um ambiente iluminado”. Em termos de materialidade, procuro os 
negros do Goeldi e o seu entendimento da luz e da cor; assim como a profundidade 
da noite na Paris de Brassai.

* Comentário sobre os referidos trabalhos feito pelo 
    então professor de desenho, hoje orientador desta tese, 
    durante a graduação em Educação Artística.

Brassai, da série Paris à noite, 
aproximadamente 1930
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22.  Na série Memória nas Coisas, de 1996, já me defrontara com o escuro – e a então nova lente para minha CANON A2E, 
uma 50mm f1:1.4 proporcionou a captação em ambientes assim. Casas velhas tem as marcas do uso e da passagem 
do tempo, são lugares que sugerem o afeto de outrem; a ligação que faço com o lugar é de ordem afetiva. Aquele 
nível de intensidade no ato fotográfico inaugurou uma experiência que persigo até hoje: dá pra verificar se aconteceu 
pelo aproveitamento dos fotogramas, nesses casos quase integral. Uma coesão de pensamento visual, uma certeza 
profunda que vem de uma conexão entre o olho, a cabeça e o coração*.

23.  O desafio de encontrar um lugar, uma casa do jeito que quero, conseguir entrar, estar diante de paredes alheias me 
faz imaginar e sentir a vida ali. Se às vezes dá um aperto no coração, às vezes também dá uma alegria danada. Mas o 
que me encanta mesmo é ter que encontrar de improviso a beleza num lugar totalmente estranho, e em pouco tempo. 
Descobrir a ação da luz naquele lugar: doce, suave, silenciosa... ou dura, intensa, tropical. Vale dizer que em geral fo-
tografo as casas nos últimos dias de viagem, depois que cheguei emocionalmente no lugar, depois que já reestabeleci 
essa ligação com o tempo presente real e concreto que os ambientes rurais podem proporcionar.

* CARTIER-BRESSON, Henri. The Mind’s Eye: Writings on Photography and Photographers. New York: Aperture, 2005.
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08.C0678_07 e 08.C0678 _08, negativo SUPERIA 400, Bairro do Corisco, Paraty, RJ, 2008

24.  Uma vez na casa, não toco em nada no entorno – e há uma espécie de acordo tácito entre os donos e eu nesse sentido. 
Me sinto voyeuse, flâneuse – como se o sentido da visão fosse suficiente para me dar informações táteis em relação 
àquele espaço, e disparasse o movimento de busca por entre os objetos e os móveis distribuídos pelo espaço. Mas 
nas folhas das portas e janelas, embora raramente, me permito mexer: assim modulo a luz caso ela não esteja de 
acordo com o que quero – como no caso da janela entreaberta do quarto da Dona Neusa, onde achei que era mais 
bonito abrir as duas folhas de janela, valorizando o contra-luz da cortina. 
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25.  Aumento o desafio na composição ao usar a grande angular: gosto que o trabalho seja assim, levemente torto... de 
ter esse elemento que foge ao controle, uma espécie de afirmação óptica que não se rende ao domínio.

 
26.  A experiência fotográfica é uma performance, um ritual, um ato que não se encerra com o clique do disparador da câ-

mera. No meu caso, inclui: o planejamento da viagem, a preparação para a partida, a viagem, a chegada, a adaptação 
ao tempo e espaços locais, a procura pelas casas, a interlocução com os donos, a entrada na casa, a percepção visual 
da luz nos cômodos, a pesquisa pelo enquadramento antes e durante a captação da imagem, as notas do percurso, 
a latência que só finda com o processamento do filme, a observação do filme revelado, a observação dos contatos, 
a escolha das imagens de trabalho, a análise das cópias de trabalho, a montagem do portifólio, a longa observação 
das imagens a fim de “escutá-las”, as discussões sobre o material, a idealização do espaço expositivo, os testes de 
ampliação, o deleite da cópia final, a interlocução com quem observa a exposição pronta...

 
27.  No embricamento entre o espaço na imagem e o espaço da imagem*, o conteúdo da visibilidade  (que é o espaço na 

imagem, o referente, o que está diante da câmera) me interessa tanto quanto a imagem ela mesma, sua natureza espa-
cial, seus elementos, o dito espaço da imagem. Há um interesse pelas casas, seus cantos, mas é o jogo entre seus ele-
mentos que me chama para fotografar. Localizo então dois momentos: o do jogo entre os planos nos enquadramentos 
mais abertos (onde as estruturas perspectivas são exploradas através dos diferentes planos, que apontam caminhos 
para o olhar, características de uma produção mais recente) e do jogo entre as cores e formas nos enquadramentos 
mais fechados (onde o olhar se depara com as texturas frontalmente, resgatando características de uma produção 
desenvolvida em 1996, na série Memória nas Coisas).

* Conceitos desenvolvidos por Philippe Dubois no seminário “Théories des formes visuelles 1”, 
    Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, outubro a janeiro de 2011.
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28.  Nas casas, quando enquadro de perto, acabo produzindo uma imagem quase abstrata, prima dos neoconcretistas. 
Vou em busca do aspecto tátil da cor, quero estar imersa nela, com o campo de visão ocupado por ela: esta acaba 
sendo a experiência sinestésica, efervescente e reconfortante, estranha e familiar, inquietante e apaziguadora que 
busco recriar na apresentação do trabalho (da ampliação à exposição). O referente é a primeira camada de leitura do 
trabalho, o espaço da imagem, mas é também o pretexto para o encontro da cor com a forma. Ao fotografar, é a partir 
da escolha das cores que organizo a forma, determino a composição, equacionando o desenho final. Nos planos 
fechados não tem saída para o olhar, o que quero mesmo é encerrar a visão entre as texturas e as cores, proporcionar 
uma imersão nesses elementos que, reduzidos, se impõem. A frontalidade da câmera também atua nesse sentido. 
Gosto quando aparece a dúvida cognitiva, esse estranhamento na identificação quanto ao que foi fotografado: “mas 
afinal essa foto é do quê? O que é esse azul?”. Assim como não preciso da descrição explícita dos objetos para tratar 
da cor, não preciso mostrar os retratos para tratar das pessoas.

29.  Se há um interesse arquitetônico na minha produção ele é mais abrangente do que as construções arquitetônicas de 
taipa (de mão ou de pilão). Ele aponta para as influências indígenas, africanas e portuguesas no modo de morar, que 
se revelam tanto na distribuição dos espaços internos, na disposição dos cômodos quanto na organização dos obje-
tos. Tais características revelam costumes e é isso o que me pauta nas fotografias de casas seja no Amapá, em Belém, 
em Pernambuco, em Goiás, em Rondônia, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. As especificidades culturais de cada 
localidade podem ser sentidas na textura dos materiais de construção, nos móveis e nos eletrodomésticos....
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99.PB.0108_09 e 99.PB.0108_13, Poblet, Catalunha, Espanha, 1999

01.PB.0127_09, Maruanum, Macapá, Amapá, 2001
01.PB.0130_30, Algodoal, Pará, 2001



30.  Nas fotos feitas com grande angular, com enquadramentos mais abertos, há um jogo de espaços dentro do espaço, 
das volutas, um jogo entre os planos marcados pelas folhas de portas e janelas, entre as paredes e seus batentes. É 
quando se pode sentir uma circulação possível e um percurso perspectivo se apresenta ao olhar.

 
31.  Os interiores arquitetônicos me interessam também como situações de luz escassa: casas simples de regiões pouco 

urbanizadas oferecem condições de iluminação particulares, com suas frestas de luz vazando do teto sem forro e ja-
nelas pequenas para proteger o ambiente interno do calor da luz tropical. São ambientes escuros onde funciono muito 
bem; além disso tem uma particularidade em estar na casa dos outros, quando ninguém está olhando, que me permite 
desenvolver essa dança-percurso registrada pela câmera.

relatos reflexivos

Henri Fox Talbot, A porta aberta, 1843



32.  A falta de ação ou de acontecimentos evidentes – do ponto de vista do referente – nas minhas imagens, alude direta-
mente a um movimento silencioso, o da ação da luz. O calor da ação do mundo visível não me interessa, esse calor 
fugaz do acontecimento, por mais fundamental que ele possa ser. O interesse está nas forças latentes da inação, que 
estão presentes o tempo todo, sutilmente, quase invisíveis, mas efetivamente influindo sobre o visível. O cenário acaba 
sendo o sujeito, o lugar da ação torna-se a própria ação, uma ação de outra ordem, da ordem da percepção, da ordem 
da experiência visual, da abstração, do devaneio. Como se onde o nada acontece é que as coisas realmente pudes-
sem acontecer. O corte que recai sobre os objetos da cena os transforma em moldura para o nada, para os espaços 
vazios; põe em evidência as texturas dos materiais e opera neste mesmo sentido. No enquadramento o que é visto é a 
matéria mesma da fotografia: a luz e como ela determina a percepção do que está banhado por ela. O vazio abre alas 
para um outro discurso, essa segunda camada, a do espaço da imagem*

33.  Fazer as imagens com tempo de exposição longo foi inicialmente uma demanda técnica. Quando me dei conta da 
saturação resultante, adotei-a como procedimento padrão. Durante aquele hiato no tempo, enquanto espero pela 
sensibilização do filme, entra em ação uma outra função: imersa no silêncio da espera é como se eu também me 
sensibilizasse. Cega para a imagem a partir do momento em que o disparador se abre, tenho plena consciência da 
extensão da experiência fotográfica, posso sentir a conexão do tempo do mundo com o tempo da foto. Nos trinta se-
gundos aproveito para avaliar se o que foi enquadrado responde à natureza daquele lugar, ao que me mobilizou, ao 
que meus olhos encontraram lá. Avalio mentalmente e decido se devo fotografar mais, em qual ângulo, e o quê ou se 
já esgotei as possibilidades e devo sair do cômodo. Quando o clique acaba minhas mãos já estão no tripé, prontas 
para a próxima ação. É um momento de contemplação e permanência em estado criativo.

* Conceitos desenvolvidos por Philippe Dubois no seminário “Théories des formes visuelles 1”, 
    Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, outubro a janeiro de 2011
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34.  As opções técnicas, os caminhos adotados, as decisões tomadas são elementos da construção da poética visual e 
não se justificam por si só. As imagens são o registro material de um processo de enfrentamento mental e físico do 
artista com os materiais que utiliza. Esse embate se baseia no arcabouço técnico do artista, mas não é esse o carro-
-chefe: tomamos as decisões que tomamos com algo em mente. A imagem é um resultado parcial, um registro que 
revela até onde o artista chegou com os materiais até aquele momento. É o registro de um processo cujo desenvolvi-
mento é permanente, que conecta a experiência antecedente com a presente. Arte como cosa mentale*.  

35.  Os objetos e ângulos de casas vazias, para quem olha a imagem final aparecem como vestígios de ocupação num 
espaço inabitado. Para mim não: ouço a voz do dono da casa no cômodo ao lado, os barulhos de seus instrumen-
tos, a água escorrendo na pia, a louça sendo colocada para secar, o barulho da panela no fogão, o chiado da panela 
de pressão, as crianças brincando no terreiro, uma conversa eventual entre quem mora ali: o espaço está habitado 
enquanto estou lá, embora a sensação de um deserto habitado talvez funcione melhor. Os objetos são testemunhas 
daquela vida em família, ou daquele viver solitário, do tempo no qual essa vida foi vivida, da demanda dessa vida. A 
relação que estabeleço com os donos das casas é determinante, afinal, se ela não se estabelece, simplesmente não 
fotografo a casa.

* DA VINCI, Leonardo. A treatise on painting. New York: Prometheus Books, 2002.
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36.  Morandi pintava as garrafas antes de pintar seus quadros de garrafas. Antecipava a ação de pintar antes de pintar a 
tela. Estendia o entendimento pictórico que ele tinha do objeto ao objeto em si, esticando a ação de pintar o quadro 
ao momento anterior ao da pintura da tela. Agia sobre o objeto da representação, já o representando. Interferia assim 
na representação do objeto, e indiretamente na luz que o banharia no ato de pintar. Penso em Morandi quando alargo 
o tempo de exposição: sinto cada segundo como uma camada, o que busco é um aumento de massa tátil: o negativo 
como matéria cuja densidade é ativada pouco a pouco pela luz. Fotografo a luz, o imaterial, em busca de materiali-
dade, de concretude. A densidade dos negativos que produzo é sempre alta: gosto da ideia da luz ter que atravessar 
essa massa de prata na hora da ampliação, da resistência que essa prata oferece, dos limites que essa densidade me 
traz – em termos de informação e, principalmente, de cor.

Giorgio Morandi, Natureza 
Morta, óleo sobre tela, 1946
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37.  O tempo do mundo respira na fotografia: há uma comunhão do 
tempo real e do tempo que age sobre o filme, por mais que haja, 
pela interrupção da tomada, impreterivelmente, uma separação. 
Tem também um segundo compartilhamento com o tempo do 
mundo: o da exposição do papel - lento o suficiente para dar mar-
gem às modulações. Balancear a cor e a luz da imagem final, mo-
dular as distâncias tonais, aumentar ou diminuir distâncias, criar 
espaços... no momento de ampliar as escolhas são de ordem qua-
se escultórica: é o momento de definição do trabalho – que sem a 
interlocução com o printer simplesmente não acontece.

aula aberta sobre o 
processo de realização 

da exposição Da Luz, 
2008, no GiboLab, com 

Gibo Pinheiro, São 
Paulo, Brasil, 2008.
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38.  Tem uma parte do trabalho que ocorre mesmo quando estou observando a luz das ruas de São Paulo, ou quando estou 
imersa nas águas da praia olhando o céu: a luz inundando o mundo é o assunto, e o trabalho com ele é diário. Ob-
servar os caminhos da luz, como ela refrata, como ela reflete, se ela chega dura ou suave, como ela revela ou oculta o 
mundo... mas é na produção material que essas questões são realmente tratadas: é a prática que sedimenta o trabalho.

 
39.  Sobre a cor e a luz: definitivamente uma interfere na outra, uma é resultado da outra, e nessa relação de dupla via uma 

constrói a outra. Por mais que se interfira na ampliação, queimando mais um lado, protegendo mais o outro, as rela-
ções presentes no ambiente fotografado são dadas: é a partir delas que a imagem se constrói, e que faço as escolhas, 
encarando os limites técnicos que se impõem. A fotografia trabalha com um corpo luminoso dado: o modo como algo 
é registrado determina diretamente a imagem final, mas as relações, ou os valores de exposição, são determinados 
pela cena, não por mim. Determino o que vou fotografar e deliberadamente busco esses limites: na captação o traba-
lho está apenas começando.
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40.  Nas cenas mais abertas, em geral feitas com a grande angular, quando uma fonte de luz entra na cena (e o espaço 
externo das casas funciona como fonte luminosa) o resultado é um contraste gritante. A medida da sombra, na hora de 
ampliar, é a maior preocupação. Traz mais drama, e por que não? Busco um contraste agudo, com as cores e formas 
emergindo da sombra – na esperança de levar o olho a re-pesar, repensar, rever a imagem e encontrar detalhes não 
explícitos tanto no claro quanto no escuro. Já nos planos mais fechados, feitos com a lente normal, em geral a luz é 
mais suave, homogênea. Gosto quando não se distingue a cor da luz que banha o objeto. Nesses casos, a imagem 
só me satisfaz se vou além da cena, desestruturando o espaço com uma composição que desenquadra, descentra, 
deixando dos objetos apenas fragmentos não identificáveis – a não ser pela sua cor ou textura.

 

41.  O flare* é quase a cor da luz: a refração exemplificada, o arco-íris do acaso, uma demonstração das leis da física, o pró-
prio Divino figurado. É um elemento que, mesmo que tente, decididamente não controlo – às vezes espero encontrá-lo 
e ele não vem, e quando menos espero, está lá. Isso é um pouco mágico, e confesso que me agrada. Nem sempre 
acho que contribua para a construção da imagem: tem uma carga espetacular que pode gritar muito alto. Mas quando 
acontece no lugar certo, nem lembro como era a imagem que vi quando fiz a foto, sem ele.

 

* Flare é uma refração luminosa que ocorre nas lentes que compõe a objetiva fotográfica resultando por vezes  
    em formas poligonais que acompanham o percurso do raio de luz.
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42.  Quando fui assistente do professor de História da Arte, que fora meu professor de ginásio e colegial, ouvi essa estória 
de que Giotto – ou seria o Fra Angélico? – registrou a receita para se fazer um determinado tom de azul escrevendo 
que São Miguel veio com seu baldinho e despejou o azul do céu ali. A tentativa de explicar o inexplicável, o desco-
nhecido, a receita mal medida, a falta de controle ou mera desatenção no procedimento de feitura da tinta hoje pode 
parecer anedota. Mas foi do que lembrei quando vi o raio azul sobre as vassouras, atravessando a cena escura, na 
imagem que fiz na primeira casa de taipa que encontrei em Pirenópolis. Não tinha um plástico azul sobre a fresta da 
parede com o teto: eu dei a volta na casa e posso afirmar que ali tinha só um buraco. O efeito azul é um resultado 
meramente técnico, físico-químico: o flare resulta da refração e a cor do desvio na curva do filme. A imagem ficou 
barroca, dramática, exagerada, apoteótica. E o canto obscuro e esquecido ganha ares de sagrado com a luz azul vinda 
justamente da esquerda para direita, como mandava a cartilha medieval ao se representar o Espírito Santo – coisa que 
só vim saber recentemente.  

Fra Angelico, Anunciação, têmpera, cerca de 1440, Museu do Prado, Madrid
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43.  Impossível ignorar as analogias que a luz sugere, como toda sua simbologia religiosa. Porém me surpreendi ao desco-
brir que também os espaços de cor, neutros, vazios, presentes na pintura medieval eram espaços para a manifestação 
do Divino, do Invisível, do Irrepresentável: espaços nos quais a ausência seria receptáculo da eventual Presença. Pois 
então: lido com duas referências pictóricas diretas do Divino – a luz e o vazio. 

44.  Nessa dança do olhar pelo espaço a noção de sequência me parece importante. O caminho do olhar também é reve-
lador do pensamento e do tipo de relação que se desenvolveu ali. Meu padrasto brincando com a canga, os retratos 
das famílias, as fotos da árvore amarela que fiz para minha mãe, o sorriso do barqueiro... os caminhos do interesse 
visual estão colados aos caminhos do afeto. Se não estiver me relacionando de fato com o lugar e as pessoas, não 
faço a foto.
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45.  A escolha desse ambiente de trabalho – as casas humildes em bairros afastados de cidades isoladas no Brasil – propicia 
essa outra relação com o tempo, que não é o tempo globalizado de uma metrópole das dimensões de São Paulo (onde 
nasci e cresci). É como se fora da cidade o tempo se alargasse, voltasse à lógica da sucessão, e não da sobreposição 
desenfreada, domínio da aceleração capitalista. Como se nos lugares ermos o tempo se alargasse e uma relação de 
fruição e conexão com o presente pudesse, enfim, se estabelecer. Uma conexão de ordem meditativa – mas de uma 
meditação ativa, e não apenas contemplativa. Nas longas exposições, me sinto fazendo isso: alargando a experiência 
fotográfica, criando espaço para ela acontecer. A profundidade que as imagens de Hiroshi Sugimoto oferecem, é um 
pouco disso que busco. Alargar o tempo da experiência. Se dei as costas para a grande cidade é justamente por estar 
impregnada dela, por precisar de outro lugar para estabelecer conexões essenciais, ou pelo menos mais duradoras. 
Meu trabalho não deixa de ser contemporâneo porque minha câmera não está apontada para os temas urbanos. A ne-
gação das questões tarimbadas como contemporâneas é também uma resposta a esse mundo de hoje. 

Hiroshi Sugimoto, imagens da série Theaters
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46.  As possibilidades de deslocamento e comunicação da modernidade estão atreladas ao nascimento da fotografia, que 
por sua vez nasceu junto com as grandes viagens. Minha fotografia funciona bem imersa em lugares novos, nessas 
quebras de rotina: a viagem é um elemento extremamente ativador. Trabalhar em estúdio, com todo o controle que ele 
proporciona, para mim não faz o menor sentido pois não me identifico com seus desafios.

47.  O pianista Keith Jarret* comentou seu concerto no Rio em 2011: disse que não podia indicar exatamente o porquê de 
ter chegado a uma conclusão tão feliz, que era impossível identificar o que proporcionara o resultado impecável da sua 
improvisação, mas que podia mapear o porquê, indo atrás de suas pistas. E enumerou: ele está casado e feliz como 
nunca; sua trajetória musical lhe permitiu certa depuração técnica; a cidade do Rio tem um efeito especial sobre ele; o 
público brasileiro é muito caloroso; a afinação do piano estava errada e isso fez com que ele, inicialmente, tivesse que 
ir além do esperado para dar conta da sonoridade; o que ele buscava conscientemente era se conectar com a cultura 
brasileira, embora não tivesse ideia do que tocar até tocar as teclas do piano. Disse também que se ele fosse escre-
ver as frases que tocou de improviso para executar a frio, teria que praticar muitíssimo e que dificilmente conseguiria, 
tamanha a complexidade: mas que no concerto, suas mãos foram sozinhas. Me parece que o mais difícil da arte é ela 
não ter receita, é o fato de o artista não ter controle, de ele ter que trabalhar duro para criar condições de o próprio 
trabalho se desenvolver, de aprender a não se colocar na frente mas ir atrás do trabalho, ir atrás da linguagem, se 
deixar levar num estado de atenção plena, absolutamente consciente na sua inconsciência, deixando todo repertório 
de experiência acumulada pronto para ser colocado em ação, à mercê dos materiais.

* Entrevista concedida à revista Jazz Magazine nº632, Paris, dezembro de 2011.
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48.  Na hora de pensar em uma exposição, no momento em que há uma demanda externa de finalização e apresentação 
das imagens, é que a coerência no processo deve ser considerada com o maior cuidado. O ato de expor demanda uma 
reflexão profunda sobre o trabalho. Os parâmetros que levam a decisão sobre a forma de apresentação amarra e finaliza 
a poética apresentada. Essa coerência só é possível quando se conhece o que se produz em cada uma das etapas, 
respeitando as indicações que as próprias imagens apresentam. É um momento de olhos abertos, de uma objetividade 
atenta aos devaneios, que se dá de maneira consciente e intuitiva. A interlocução com terceiros também é importante, 
ao apontar características que a nossa proximidade orgânica com a produção pode ocultar.

 
49.  Entrei na fotografia pela tradição fotojornalista, que me fez aprender a ver contatos e assim desenvolveu minha acui-

dade visual. Ter tido a tarefa de organizar o acervo de um fotojornalista que passara pela Revista Cruzeiro e atuava em 
jornais diários moldou meu olhar. Com sua obra descobri a plasticidade poderosa da ampliação: tinha que procurar a 
origem das imagens maiores naquela folha de com imagens tão pequenininhas... Qual o tamanho de uma foto? Porque 
não experimentar diversos? Nas minhas exposições vario, às vezes elas são menores, às vezes maiores. A tiragem é 
considerada pelo fotograma e não pelo tamanho. Há uma chave de leitura para cada imagem, mas variações dentro 
dessa chave são possibilidades interessantes. Por outro lado as imagens pedem determinados tamanhos, algumas fun-
cionam melhor pequenas, quando é exigido do observador uma aproximação e portanto uma relação de intimidade. Ou-
tras funcionam quando enormes, envolvendo o corpo de quem a vê. Mas é também o espaço expositivo que determina 
os tamanhos finais e a leitura do trabalho; é o tamanho das paredes e sua relação com a metragem da sala, e portanto a 
circulação do corpo do espectador que indica a ordem da disposição dos quadros na parede. | Assim como o tamanho 
da ampliação, a edição também é variável, infinita nas suas possibilidades de novos agrupamentos e rearranjos. Editar 
com as fotos soltas é um jogo visual rico, delicioso e infinito, que associo com a brincadeira infantil com os pequenos 
cartões de memória. Edito com cópias de trabalho soltas, em 13 X 18 cm. 
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50.  Na exposição Da Luz quis um espaço expositivo pintado de preto. Com luz pontual sobre as imagens, criei um am-
biente no qual a quina de junção entre o chão e as paredes ficasse neutralizada, quase invisível. Além de induzir a uma 
percepção visual mais atenta, com uma luz baixa, o que evidenciava as transições entre a luz e a sombra das imagens, 
pensei em proporcionar uma sensação de abstração corporal, para que o corpo do observador pudesse ficar quase 
em suspenso, quase flanando num espaço indefinido onde o olho fosse guiado apenas pela cor das fotografias, pon-
tualmente iluminadas. Da edição ao mapa de luz, solucionei cada etapa comigo mesma. 
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imagens do espaço expositivo Da Luz, São Paulo, Brasil, 2008



51.  Ponto de Equilíbrio* apresentou imagens cujo enquadramento apontava o vazio. A ação da luz num degradê pontuado 
por elementos de cor. O enquadramento evidencia a textura das paredes, a delicadeza de uma transição luminosa 
sutil, geralmente resultado de uma luz homogênea vinda de algum ponto fora da cena. Em imagens suaves como 
essas tateio a delicadeza de Volpi. O silêncio desses espaços vazios me aproxima das imagens de Atget, que ele fez 
sozinho para documentar uma Paris deserta prestes a desaparecer. Tem um sentido de tragédia iminente nas imagens 
dele, um silêncio incômodo misturado com nostalgia, que também identifico nas minhas imagens: as casas de taipa 
já estão desaparecendo, uma vez que a organização social que sua construção demanda – de mutirão entre vizinhos 
– não existe mais. As ruínas da vila caiçara na Praia Grande da Cajaíba denunciam isso, o abandono de um modo de 
construir, de habitar, de existir –já que hoje o terreno é particular. 

* Coletiva no Instituto Cultural Tomie Ohtake, São Paulo, em 2010.

Eugène Atget, 
Cour, Paris, 1912 
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52.   Lumiar foi um mergulho oblíquo na geometria e na luz: para responder à demanda de fazer um trabalho que relacio-
nasse a minha poética fotográfica ao prédio do Sesc Pinheiros, busquei o que poderia me interessar nele: decidi regis-
trar os momentos iniciais da luz do dia invadindo o espaço do prédio, mirando a câmera para os lugares que seriam 
mais transformados pela sua ação. Assim, fotografei as variações luminosas durante os primeiros minutos de alguns 
dias: uma longa espera seguida de um disparador de gatilho rápido. Nas condições de um edifício moderno – interes-
sante pelo acabamento industrial inapto a acumular marcas de uso – fechei o enquadramento para que a descrição 
dos objetos não suplantasse a informação luminosa: assim, escolhi os lugares onde a variação fosse mais evidente 
– tanto pela luz direta quanto pela indireta. Registrei as mudanças na forma, resultantes de diferentes fotometrias e da 
própria luz ambiente, em centenas de fotos. Exibi em vídeo como stop-motion. Trabalhei algumas madrugadas ouvin-
do o silêncio da noite ser aos poucos substituído pelos motores dos ônibus – fotografar com o dia alto não me inte-
ressava também por conta do barulho e do uso daqueles espaços. O que mostrei foi a modulação dos espaços pela 
ação da luz, registrando passo a passo desde a ausência de luz até quando ela existe em excesso. Ficou um exercício 
escultórico-luminoso cujo áudio obedeceu também esse princípio: sobreponho ao som da minha respiração o som da 
circulação dos veículos, que aumenta gradualmente durante os lumiares e apagares dos ambientes. 

captação na piscina do Sesc Pinheiros e espaço 
expositivo do vídeo Lumiar, São Paulo, Brasil, 2011
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53.  Lumiar foi um evento isolado que me exigiu certa radicalização: cheguei a fazer fotos sem foco, de tão interessada na 
luz que eu estava. Era a variação do visível, resultado da variação luminosa do ambiente, oque busquei. O quanto de 
cor e o quanto de forma posso ver? Mas a variação da luz ambiente nem sempre era gradual, e a ideia de um ama-
nhecer contínuo se mostrou falível na primeira captação. Tive que colocar em ação os recursos de fotometria, pois a 
variação luminosa às vezes vinha tão rápido que era difícil captar sua transição, os saltos de luz muito grandes não 
me interessavam. Então, controlando o aumento da luz resultante da fotometria a cada terço de ponto, pensei que 
poderia controlar a luz resultante da cena. Também não deu certo, embora tenha resolvido o aumento da variação. O 
resultado é uma mistura dos dois procedimentos, pura linguagem, nada do romantismo purista que havia pretendido 
ao me propor “captar a primeira luz da manhã”. No final percebi que esse caráter mutável da luz, que fugiu ao controle, 
ficou bacana. Desse modo, até o aquele prédio novo, sem marcas de uso, ficou interessante.

54.  No final de 2011 vi uma série de fotografias que o Brancusi fez de uma de suas esculturas no atelier. Ele ampliou a 
mesma foto com diversas exposições da cópia, construindo uma espécie de tabela de cinzas com a mesma imagem, 
do cinza claro ao preto, montando uma sequência em que a cena e a escultura fotografadas, apesar de serem as mes-
mas, eram completamente outras. A sua percepção para luz, parte essencial da sua pesquisa escultórica, era assim 
compartilhada por meio de um procedimento tão simples. Me fez pensar que o Lumiar também brinca com a mesma 
matéria, a luz; e que a forma resultante identificada pelo olho de quem olha é entendida como uma forma variante, ora 
ocultada pelo excesso de sombra ou de luz, ora exibida pela adequada fotometria. Gosto de pensar no vídeo como 
esculturas variantes de luz e em como o objeto deixa de ser o objeto em si; em como a matéria, o referente, o assunto 
passa a ser a própria luz.
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55.  O momento da exposição encerra apenas um período de trabalho. Este, nunca se encerra, está sempre acontecendo 
na nossa cabeça. Ele vai é se desdobrando, que nem samambaia: cada folha para um lado diferente. A edição do 
trabalho é sempre mutável, varia de acordo com o espaço em que será apresentada (um livro, um espaço expositivo, 
uma caixa de fotografias...). É bom ter a liberdade de recombinar as imagens, construir novos diálogos, dispor de 
um outro jeito, propor outras aproximações. Cada parede, cada suporte apresenta uma nova possibilidade. Cada 
exposição demanda um enfrentamento do espaço, o reconhecimento das suas potencialidades, seus problemas e 
a busca pelas soluções: como fazer o trabalho não sumir, nem aparecer demais? Na exposição Da Luz, em Québec 
(Canadá), o Espace Americaine tinha um pé direito de quase cinco metros e as fotos prontas pequenas (vinte e duas 
de 24 X 40cm) Portanto, as imagens a produzir lá tinham que dar conta da sala. O desafio foi proporcional ao profissio-
nalismo: a diretora me apresentou o chefe da impressão com dois técnicos; a montadora; o assistente de produção e 
divulgação: todos estariam à disposição durante a residência artística. A interlocução se desenvolveu a partir de um 
planejamento detalhado e da troca de experiências, uma vez que a cooperativa VU só conta com artistas na equipe, e 
todos são fotógrafos. Tive acesso livre aos computadores – com o scanner mais rápido com o qual já trabalhei, cuja 
qualidade permitia a cada grão ser sentido como tal, e que produzia arquivos de 400 MB em segundos. Fiz lá mais 
duas imagens de 0,9 X 1,2 m. Fui redistribuindo as pequenas, formando grupos afins, alternando as distâncias entre os 
grupos, tentando guiar a leitura rumo à imagem grande com o objetivo de proporcionar ao espectador a experiência de 
ser envolvido pela cor. Na montagem da maior foto que já fiz, me impus à regra geral de distância do chão em relação 
ao meio da imagem: queria reforçar a sensação de contre-plongée, para desconforto da montadora. Coloquei na mes-
ma parede duas imagens pequenas, também verticais e com verdes para estabelecer um diálogo entre elas: assim, 
além de ver de longe, era necessário chegar perto – e nessa condição ser envolvido pela cor não era mais uma opção. 
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produção impressão de imagem no  
VU Centre de Production et Difussion de 
la Photographie, Québec, Canadá, 2011



DA LUz
no VU Centre de Production et 
Difussion de la Photographie, 

Québec, Canadá, 2011

(relato 55)



espaço expositivo DA LUz, no 
VU Centre de Production et 

Difussion de la Photographie, 
Québec, Canadá, 2011

(relato 55)



56.  Casas de Inaê foi o título definido pela curadoria, visando a apresentação do trabalho na Europa – assim, aceitei o título 
que incluía meu próprio nome, que a princípio me parecera desnecessário. Escolhemos as doze imagens mas patinei 
na escolha do laboratório: longe do conforto do printer parceiro de São Paulo ficou muito clara minha condição de 
estrangeira em Paris. Foi diante do trabalho quase pronto que desisti da interlocução, ao perceber a falta de domínio 
técnico deles. Parti para o segundo laboratório onde, dada a urgência, estabelecemos uma a relação de confiança 
rapidamente: na terceira ampliação o printer e eu já tínhamos demonstrado a competência e domínio necessário para 
o desenvolvido de uma linguagem comum, e aos poucos fomos conquistando a confiança um do outro – não sem 
alguma tensão. Foram doze ampliações cor 50 X 75 cm em quatro dias. O mapa da exposição foi planejado a três: 
Mme. Voltz, M. Gapihan e eu, distribuindo as minirreproduções numa maquete improvisada. A partir da minha propos-
ta inicial fizemos poucas porém discutidas mudanças: fiquei impressionada com o nível de argumentação que me foi 
exigido, os conceitos que cada um tinha em mente foram colocados com uma clareza e objetividade reveladora de um 
conhecimento profundo, pautado pela extensa prática. A montagem esteve a cargo da equipe do ateliê, cujo ambiente 
é bem aconchegante, informal. Mesmo sem iluminação pontual, as imagens dialogaram com o espaço e se destaca-
ram nele. Já Luz Interior mostrou o que uma boa iluminação pode fazer. Fiz a montagem com dois amigos e, passado 
o susto da montagem – quando um dos suportes despencou com o peso da moldura e felizmente caiu sobre os meus 
braços – a amplitude do espaço me permitiu experimentar outros diálogos entre as imagens. O ambiente precisava ser 
escuro também em função da exibição do vídeo Lumiar. Foi lá que o orientador estrangeiro desta pesquisa, Philippe 
Dubois, apontou o interesse do trabalho pelas questões da linguagem cinematográfica – que eu sabia estar presente 
apenas nas fotomontagens – e o quanto o tempo é também meu assunto, tanto quanto a luz.  
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produção da imagem 10.C756_18 na sala 
escura do laboratório L’ Atelier Publimod, com 

Pascal de Sousa, Paris, França, 2011



testes e cópia final de 08.C678_23  
no L’ Atelier Publimod, com Pascal  
de Sousa, Paris, França, 2011

(relato 56)



espaço expositivo Luz Interior e  
palestra sobre a pesquisa pelo Ciclo APEB-fr 
(Associação dos Pesquisadores e Estudantes 
Brasileiros na França), Paris, França, 2011

(relato 56)
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Pirenópolis, Goiás, julho de 2007 (07/C.620F) Saio em busca de casas simples, de taipa. “Taipa? Conheço não”, diz o 
passante. A andança e a demanda me levam ao bairro pobre. A maioria das casas já é de tijolo baiano, de taipa achei 
uma só. Ele mora sozinho mas a namorada está sempre ali. Tem um coração de isopor com o nome dos dois na parede, 
parece decoração de bolo, mas eles não são casados. O retrato dos pais também está lá: retocado, comme il faut. No 
centro da porta do quarto principal, uma figurinha impressa da Virgem, e uma cruz de madeira tosca na porta da frente. 
| A cozinha tem dois fogões, fora o de lenha, que fica no puxadinho ao lado, de terra batida. Vejo as vassouras e lembro 
da foto do Taubot: enquadro tentando deixar o batente da porta paralelo à margem da imagem – com a grande-angular 
isso pode ser uma missão impossível. | A parede rebocada, já sem cor, tem desenhos singelos a giz: enquadro o baten-
te do quarto e uma florzinha . Ele passa diante da câmera, meio que tentando arrumar a bagunça do quarto – vai ver a 
namorada mandou, com vergonha da desordem - sinal de que não adiantou o meu pedido que não se incomodassem 
com isso, que bagunça é sinal de que a casa está habitada, viva – vai ficar um fantasma na foto. Fica claro que apesar 
de bem recebida a intrusa sou eu. Entro no quarto e faço alguns planos fechados, desta vez em plongée. | A casa cheira 
a pinga e poeira. O banheiro fica lá fora. Se desculpam por não ter café pra me oferecer, eu prometo mandar o retrato 
dos dois na fachada da casa. | O pai mora com sua filha adolescente; o quadro foi pintado pelo primo, que hoje mora 
em outra cidade por causa do emprego: o pôster de dinossauro na parede é porque ela gosta de ciências: a sala sem 
tv é habitada pelas imagens paradas. No pôster do dinossauro tem muitas cenas acontecendo no mesmo espaço, dá 
pra ficar entretida por bastante tempo. Dois quartos, e sobre a cama um mosquiteiro. Rosa para ela, verde para ele. As 
camas estão feitas. E eu me emociono com a simplicidade do lugar. Sempre me senti uma princesa ao dormir numa 
cama com mosquiteiro e aposto que a menina também se sinta assim, pelo sorriso que ela dá ao me mostrar seu quarto. 
A cama é o único móvel, o quarto é amplo para uma só pessoa, aí me lembro dos que não estão mais ali. Imagino que >
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nos sofás surrados os corpos relaxem à noitinha, quando o ar é mais fresco, e o estreitamento desse vínculo de pai e 
filha se dê por ali, naquele cômodo. Ela faz a lição com o caderno sobre as pernas, na casa não tem mesa e mesmo 
assim a letra dela é bem legível, redondinha.| Eu não sei do que eu gosto mais, nem do porquê: se é a minha memória 
de brasileira com pé na roça, se é o encanto do alumínio areado refletindo a luz, se é o cuidado com um utensílio ve-
lho de doer mas cujo plástico ainda mantém a cor – e me lembra o utensílio da casa do meu avô. Mas a cozinha é um 
atrativo forte em cada casa que eu entro. Adoro descobrir como ela é organizada.| A comunidade que a casa de taipa 
exige para ser construída já não existe mais. As relações sociais daquele tipo já não existem mais. Quando pergunto 
onde estão as casas velhas, não as do centro histórico, as mais simples, me mandam para o bairro da favela de tijolo e 
alumínio. As casas de taipa estão desaparecendo, e é aqui que o registro histórico ganha importância e é por isso que 
eu passei a fazer a fachada da casa: assim garanto um registro descritivo, de plano médio, realista, arquitetônico, pra 
completar meu olhar fechado sobre o interior. As casas não tem forro, mas algumas tem telha de eternite e nesse caso 
não há frestas pra luz. A falta de reboco reforça o calor das paredes laranjas, e apesar da secura do lugar, da poeira da 
rua que invade a soleira, estou num lar: há ali um espaço para o repouso, para a fruição. | Do outro lado da rua encontro 
a casa desse senhor idoso,  que mora sozinho mas cuja nora vem todo dia preparar a refeição. Também dois fogões: 
um à gás e um à lenha. No quarto, o armário é um varal de canto a canto – assim a roupa usada areja. Um aparelho de 
som completo está encostado, era do filho, ele mesmo gosta é do radinho a pilha. No chão, um candeeiro. | Quando 
converso com ele me pergunto por que raios tem um quadro de Santa Luzia numa casa de um cego: ele acredita que vai 
voltar a enxergar? | Não consigo perguntar sobre como ele ficou cego, entrar na casa já me parece invasão suficiente. 
Saio tocada, emocionadíssima, sem saber exatamente porquê. Preciso fotografar meus pés no chão pra prosseguir: 
talvez pra me lembrar do privilégio de estar ali sobre eles olhando o mundo. Continuo meu caminho do nada pro lugar 
nenhum – eu nunca tenho certeza de como se volta mas conto com minha memória fotográfica pra achar o caminho, 
na verdade não ligo muito se me perder pois é assim que uma casa linda pode aparecer. Me perdi bem em Pirenópolis. 

>



Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2008 (08/C.638|639) Esperei os turistas irem embora 
para poder registrar a paisagem: era muito movimento. O que me interessa é o silêncio, o ritmo lento da vida caiçara, 
o vazio. Êxtase: mesmo nublada essa praia me parece o lugar mais lindo do mundo. Naquele horário a água do rio 
ainda não encontra com a água do mar, uma das delícias do lugar, e fica pra mim a expectativa desse já conhecido 
encontro. Quero guardar a sensação de estar ali, e registro uma panorâmica com 360 graus rodando sobre meus pés. 
Depois vou pro rio e meus pés entram na foto meio que pra eu não me esquecer da sensação indescritível de estar ali. 
Já penso na montagem da fotocolagem, quem sabe um panorama circular, desses que a gente entra para poder olhar? 

Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2008 (08/C.640) Escolho um filme pra fazer reversão 
na revelação (E6 no C41) porque quero alterar a cor, saturar, deixar o mar mais turquesa. As meninas na barraca de co-
mida brincam com flores: são lindas e meigas, vou driblando a timidez delas a cada clique. São netas da Dona Bidica, 
proprietária do rancho, assim como o rapaz que atende o balcão. Conversa vai, conversa vem, minha mãe entra na foto 
com ela, que mesmo assim não relaxa. Caiçara é desconfiado, demora pra se soltar. Na volta do barco, meu padrasto 
brinca com a canga estendida pra secar, e eu registro os barqueiros: o mais novo acha graça e abre um sorriso. 
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Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2008 (08/C.641)  Ainda com E6 pra revelar no C41. Começo 
a captação da sequência de imagens pelo meu pé no chão da praça da escola, dessa vez só um trecho da paisagem, 
não faço a volta toda, uma panorâmica de um lado só. Estou diante da grande árvore, senhora do espaço mas que 
revela abandono: está predestinada a cair pelas brocas da copa, cujo efeito é lindo, mas não deixa de ser um parasita. 
Tem também um tiquinho da igrejinha. Avanço e faço a igreja vista da praia, com o coqueiro na frente. As bandeirinhas 
vermelhas prometem sair bem na reversão. Panorâmica da praia, desta vez 360 graus. Mantenho a fotometria e o mar 
fica clarinho... mas o verde satura, fico feliz
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Bairro do Corisco, Paraty, RJ, julho de 2008 (08/C.677) Percorremos de carro a região: o mau tempo me impede de 
pegar o barco pro Pouso e minha mãe se oferece pra ser minha guia nos bairros da região de Paraty. Encontramos a 
casa do Seu Manoel lá em cima, onde a estrada acaba: ele na varanda tomando um ar. Não é de taipa mas preciso co-
meçar por algum lugar. Explico o porquê de fotografar sua casa, peço, ele deixa. Parece se orgulhar da casa, ao entrar 
descubro porquê: os móveis são todos novos, a panela está no fogão fazendo feijão (cheira bem), ele me conta que 
é dono das terras da região, cada filho tem sua casa lá pra cima, por ali a casa maior é a dele. Tem três quartos: um 
serve de depósito para as sementes e colheita de milho. Tudo rebocado e pintado de branco. “Não se importe com a 
bagunça, moça, que eu moro sozinho.” Não me importo não, e prometo não mexer em nada. Me olha um pouco montar 
e desmontar o tripé e volta pra varanda, confiando que eu estou ali mesmo pra fazer o trabalho “da escola” – mostrei a 
carteirinha da USP pra provar minhas intenções. Minha mãe fica do lado de fora, no terreiro, de papo com duas crian-
ças. No final, o retrato, que prometo entregar depois. | Subimos o morro em busca da tal casa de taipa, me disseram 
que lá pra cima tem uma, é só subir pela trilha toda vida. Chego lá e vejo que não é taipa não, é tijolo mesmo, a telha 
é de eternite, mas recebida pela criançada encaro a missão: pelo visto ninguém nunca sobe ali, ficaram encantados 
com a nossa presença. Estão todos sujinhos, parecem uns bichinhos assustados de nariz escorrendo. A casa cheira 
a xixi, mas fico sem jeito de dar meia volta. Ela me pede pra fazer silêncio pois o marido dorme no quarto. A bebê tem 
a roupa mijada, mas é linda mesmo andando naquele chão sujo. Me olha interessada, e faço duas fotos, um pouco na 
esperança de me comunicar com ela e ver uma mudança de expressão, e quase que para confirmar para mim mesma 
que é isso mesmo que eu estou vendo. Passo pela cozinha em direção à janela: a louça na mesa está suja, ela diz que >
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a casa não tem água – precisa buscar na bica lá em cima – e que o gás acabou, por isso que o fogão está fechado. 
Penso comigo: o que essas crianças comem? Não tem luz também. Preparo o tripé pra fazer a foto da louça na mesa, 
a luz da janela deixa tudo lindo, enquadro também a cadeira e o calendário e ao aguardar a foto uma tristeza profunda 
me invade: só penso em sair dali. O quarto dos meninos tem duas camas e roupa espalhada por tudo quanto é canto, 
mas tem uma cortina improvisada, algum zelo pelo conforto deles existe: registro. São cinco crianças e uma mãe que 
claramente não tem domínio das ideias. Faço o retrato final – a mãe trocou a roupa da menina e limpou o rosto deles 
pra foto: prometo entregar, mas aviso que vai demorar. A miséria e ignorância gritam, é de cortar o coração. Nem 
termino o filme. Minha mãe, que ficou do lado de fora conversando com a moça, indica uma assistente social, explica 
como funciona, fala em controle de natalidade. Soube que a assistente social esteve lá, por indicação nossa, mas que 
a moça não quis receber qualquer ajuda.

>



Bairro do Corisco, Paraty, RJ, julho de 2008 (08/C.678|679|680) Na descida reparo numa casa de janela azul, aberta, 
com uma cortina florida. Parece promissor. Quem me atende é a neta, que vai buscar Dona Neusa, a avó. Ela não enten-
de muito bem, desconfia, até que chega Seu David convidando-nos a entrar. Tomamos um café com eles na cozinha de 
fora, explico melhor e tenho carta branca. Minha mãe sai com ele pra conhecer o quintal e eu já vou pra sala do fundo, 
a principal, onde a roupa aguarda numa pilha para ser guardada. O capricho aparece em cada detalhe, nos enfeitinhos 
na parede, nas cortinas floridas, na parede caiada de branco. O filho é militar, está viajando, só volta pro nascimento 
do bebê. No quarto do casal o puxador do armário é exatamente o mesmo da casa do meu avô, um reencontro. A 
contraluz na janela, com a tal cortina florida vista da rua, parece ainda mais linda. Enquadro deixando uma grande área 
para as flores na contraluz, e decido abrir totalmente a janela. Descrever o quarto não me interessa muito, busco as 
linhas e as áreas de cor, troco a 28mm pela 35mm e consigo o que quero. No outro quarto a busca continua, identifico 
a janela com cortina, enquadro as quatro paredes separadamente. A luz que vem dessa janela mancha lindamente a 
parede, uso o fio pendurado como guia pro enquadramento. E volto pra cortina: um pedaço, o mesmo pedaço visto 
de outro jeito, a cortina com os colchões e as havaianas... sei que cheguei na foto, mas ainda enquadro o quarto com 
as duas lentes. Os vários colchões, novíssimos, me falam do tamanho da família. | A cozinha tem pia, geladeira, ar-
mários e uma mesa, tudo limpinho e arrumadinho: um lugar pra cada coisa e cada coisa em seu lugar. Um sentimento 
de alívio me invade, talvez eu não achasse graça nessa ordem toda se não tivesse passado antes por aquela casa 
miserável. Cada detalhe me atrai: as toalhinhas, os adesivos que algum neto colocou ali no pote de sorvete que ela usa 
pra guardar mantimento. Não tem nada novo mas é tudo muito bem conservado. O banheiro é de uma simplicidade >
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tocante, e a luz é linda na parede amarela de cimento queimado. A área externa é um capítulo à parte: até as lenhas 
estão arrumadinhas ao lado do fogão. O armário brilha com os alumínios ariados, e as embalagens de plástico viram 
forros pra estante de madeira. Essa herança caipira de cozinha fora da casa é um encanto, além de funcional, a sabe-
doria popular em ação: assim os cheiros não invadem a casa. A cobertura é de eternite, mas alta, e vazada de um lado, 
oque garante a circulação de ar. Atrás da cozinha externa, um quartinho de costura com uma máquina overloque bem 
perto da janela, dá até vontade de costurar. Leonardo DiCaprio, Chitãozinho e Xororó convivem na parede vazada, feita 
de ripas, acompanhados por um rádio de pilha e uma peneira de palha. Na parte de fora a lavanderia e uma geladeira 
antiga, usada em dias de festa: o vermelho dela me chama, e o espaguete de plástico completa o nonsense da cena. 
Vasinhos de plantas floridas pendurados ao redor da casa, como se a varanda dando para o enorme quintal cheio de 
plantas não fosse suficiente. Faço um autorretrato bem discreto, com meu fantasma no espelho. O gato preto na saída 
da cozinha de dentro não se incomoda com o entra e sai da dona passando por ele. Nesse meio tempo vejo que o fo-
gão de lenha está sendo usado: fotografo o fogo. Volto pra segunda sala, com as flores de plástico no vaso e o relógio 
de plástico na parede. A luz da janela invade a sala, fazendo o retângulo azul de madeira se relacionar com o batente 
da passagem entre as salas, e a porta e a outra folha de janela. Me aproximo e me distancio até chegar ao desenho 
que eu quero, sem muita certeza. Agora o que me atrai são os azuis: das almofadas do sofá, do tapetinho, da porta da 
cozinha. Na saída, o galo no quintal varrido, e o retrato da família, com a nora grávida e os netos, depois só o casal e 
a tal janela que me chamara atenção no início. | Não muito longe dali, na estrada, a onça pintada no muro me lembra 
o relato do Seu David: “esse quintal é aberto pra mata, já vi muita coisa por aqui...”. 

>



Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.720) Durante a temporada eu pesquisei as casas 
de taipa remanescentes, já sabia que eram apenas duas. A primeira, habitada por uma moça apenas, claramente per-
turbada pela dificuldade motora e de fala – um quadro que alude à uma dificuldade no parto. Ela anda atrás de mim 
falando sem parar e se justificando pelo abandono da casa, a meu ver limpíssima e organizada. Penso é no abandono 
dela. É ela que faz o artesanato, e a cor do teto é tão bonita que é nele que me concentro, nele e na luz que atravessa a 
cortina. No outro quarto os quadros no chão – que ela não pôde por na parede sozinha – e os lençóis estão para lavar. 
Registro e antes de sair até enquadro aquele chão de cerâmica fria, numa tentativa vã de fazer mais uma foto lá: não 
dá certo, não gosto mesmo da cor. Ela não quer ser retratada. 

Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.721) Uso os objetos como moldura – eles em si 
não me interessam tanto, muitas vezes só reparo neles depois que a foto ficou pronta, mas o corte recai sobre eles e 
é assim vou redesenhando a casa, emoldurando-a,  reduzindo-a à cores, luzes, texturas, sombras. No final faço um 
registro descritivo por fora, todos os ângulos: é a mais antiga casa de taipa daquela praia. Já tinha combinado tudo 
pra fotografar aquela segunda casa, de oitenta anos, virada para a praia. É uma casa que não tem gente o tempo todo, 
o dono tem mais de uma casa e vive de acordo com a pesca: às vezes fica no Saco do Mamanguá, às vezes vem por 
ali, de resto está no mar: quem me recebe é uma prima que está em férias com amigos. Os cômodos tem as paredes 
limitadas na altura não chegando até o teto, como de praxe, pra garantir a circulação de ar – o que reforça a intimidade 
de quem está por lá, pois tudo se ouve. Os batentes e as folhas da janela continuam me chamando: fico relacionando 
suas linhas, que separam áreas de iluminação levemente diferenciadas. No vazio das paredes encontro desenhos 
onde a geometria dos cantos, dos batentes e dos poucos móveis contrasta com a organicidade da toalha posta pra 
secar. Um retrato da amiga simpática perto da janela apazigua a ânsia de explicações dos hóspedes.  
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Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.722) Subimos o morro agudo atrás dessa casa 
de taipa. A vista é linda mas é lá dentro que eu quero ver. Dona Peca é evangélica, o marido um conhecido pedreiro, 
artesão, especialista em construção com madeira. Num dos quartos encontro as fotos retocadas e um batente amarelo 
na janela prende minha atenção – mas a luz estava heterogênea, penso que está meio sem graça. Na sala, faço uma 
fotometria pra dar conta do ambiente interno e outra pra dar conta da vista maravilhosa da baía. A decoração exage-
rada me incomoda um pouco, fico buscando os vazios e as áreas de cor. O quarto de colchões também está lá, hoje 
só uma filha mora com eles. Roupas dobradinhas sobre a cama. A cortina de peixinhos balança com o vento – na foto 
sai rastreado, imagino os peixinhos nadando, como se esse movimento fosse o mesmo do mar. A cozinha tem uma 
cerâmica na parede, já passou por reforma: com o fogão a gás fechado e coberto, e a porta serrada ao meio – solução 
típica e inteligentíssima para o calor – consigo uma boa área de amarelo. A casa de farinha ela não me deixa ver pois 
está em desuso: “virou depósito, está muito bagunçado”. Mas ao lado da pitangueira florida ela se deixa fotografar, 
só por causa da fruta. Ela sabe sorrir para uma foto. Registro a vista, a casa por fora e desço o morro sem achar que 
consegui algo especial.
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Pouso da Cajaíba e Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.723|724|725)  Depois 
de chegar com as fotos do verão passado, e já tendo combinado previamente a visita, subo com Dona Bidica para sua 
casa. Peguei o barco de uma praia a outra pra seguir tranquila com o equipamento, já que a trilha pra casa dela é inevi-
tável. A subida é longa mas não íngreme. | Só pego a câmera dentro da cozinha, depois de ver a casa toda: ela acende 
o cachimbo e conta a história da sua vida, do marido bêbado do qual se separou com os meninos ainda pequenos, de 
sua luta de mulher para cuidar dos filhos sozinha, da resistência aos capangas que queriam força-la a vender as terras, 
como fizeram com os outros vizinhos. Sozinha, enfrentou os jagunços armados com um pano de prato na mão, usando 
sua autoridade de “tia”. A cozinha não podia ser mais caipira, a herança indígena grita: parede de taipa sem reboco, 
piso de terra batida, fogão de chão, no cômodo ao lado a casa de farinha. Até o banco é pequeno, desses pra gente se 
apoiar acocorado, a mesa também é baixinha e o bom mesmo é sentar no chão, “tá varrido, fia, pode sentar”. Está lá 
o caldeirão de alumínio brilhante, lavado na pia baixa ali em frente, do lado de fora, com água que desce contínua da 
montanha. A casa de farinha dá para usar, mais precisa ter mais gente, e faz tempo que os filhos não sobem ali, quando 
vêm, na temporada, é pra ajudar no rancho e dormem todos lá embaixo mesmo. Na cozinha “de dentro” o fogão a gás 
em desuso – subir um botijão de gás pra lá é tarefa pra homem, e ela mora sozinha. Me encanto com essa senhora 
acocorada com o cachimbo, falando rápido e sem parar: estão explicados seu cabelo grosso, negro e liso. Sua com-
panhia é o cachorrinho, a quem trata carinhosamente. Topa o retrato com o Titico nos braços. | Me perco pela casa 
enquanto ela se ocupa lá fora: cada parede de uma cor, chão de cimento queimado vermelho já bem riscado, parece 
combinar com a estampa do sofá. Os bibelôs são presentes, devem ser. Eu me aproximo das coisas, reduzindo o de- >
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senho, de maneira a organizar as linhas e os espaços de cor. Nem sempre o tripé permite o que quero, troco as lentes, 
destroco... se não me decido por um desenho enquadro de várias formas, pra garantir. Adoro as texturas das paredes, 
a marca dos materiais, do reboco que me lembra uma pincelada naquela luz. Minha atenção está o tempo todo na 
luz que entra no espaço interno. Parece que ela arrumou a casa pra minha visita. Me sinto imersa na cor, e as folhas 
azuis das portas e janelas vão conduzindo minhas escolhas. A luz entrando aqui ou lá, o tempo de espera em cada 
clique, parece que estou numa dança pela casa, toda fotogênica, até rendinha sobre a velha máquina de costura tem. 
O capricho ali não tem tanto rococó, a casa é funcional, mas linda e charmosa, limpa e bem cuidada. | Ela me mostra 
o café colhido, registro a casa por fora e a ultrapasso na descida. Algumas imagens não saem da minha cabeça, sei 
que cheguei em “algum lugar” naquela casa. Depois do rio olho de novo pro chão, e pros meus pés, tentando registrar 
a beleza daquele encontro. Estou absolutamente encantada com aquela caiçara, com quem reencontrei meu sossego 
de menina no Morro de Nazareth. Sua casa transpira carinho e ali me sinto um pouco num lugar conhecido, confortável, 
meu. | Quando cheguei com as fotos para presenteá-la, meses depois, foi a coisa mais linda: “Olha a figura da Dona 
Bidica!” – ela exclamou com um sorriso largo. Achei o uso da terceira pessoa tão adequado, como se revelasse uma 
consciência da separação entre a imagem dela e ela mesma.  
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Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.726) Fotografo o rancho de longe, uma 
breve panorâmica da praia vista dali, um retrato de nós duas e subo no barco de volta pra casa, no Pouso. Faço vários 
cliques para montar uma panorâmica do barco – embora o para-sol apareça no quadro, penso que na montagem pos-
so excluí-lo: estou cansada demais. Retratos do barqueiro já são hábito de uma volta feliz, os sinto como tentativa de 
prolongar aquele encontro. Agora sim tenho certeza da qualidade do material captado. 

Caconde, SP, setembro de 2010 (10/C.755) Em busca das casas de taipa vou parar no Parque do Portal 11:11, que o 
motorista do táxi faz questão de me mostrar. A vista é mesmo linda, mando ver na digital e faço uma panorâmica com 
meu guia. Na volta peço: “entra ali à esquerda por favor”: foi puro palpite, a estrada tinha cara de terminar numa vila, 
mas termina numa casinha mesmo. A dona não está, mas o genro me atende com a menina nos braços. Pode entrar 
sim, mas tem uma bebê dormindo no quarto, não pode falar alto. Claro, mas não resisto à bebê na cama, que entra 
na cena bem menor que o ursão de pelúcia em cima do beliche. A parede tem uma pintura refeita, um retângulo de 
tinta mais clara, denunciando uma mudança na disposição dos móveis e portanto a adequação às novas demandas 
da família. Vou em busca da cor. Dessa vez meu tripé não veio, trouxe um de cabeça fixa, o que complica um pouco o 
enquadramento... mas acabo me virando.

Caconde, SP, setembro de 2010 (10/C.756) Vou pra cozinha em busca das cores, vario a exposição, fico contente. A 
menininha, antes desenhando na cozinha, me segue. Os outros estão na sala vendo tv. Ela começa a me contar uma 
estória numa língua enrolada, ela é grande pra idade, no começo estranhei o jeito dela falar. Disparo a digital e tenho 
um flip-chart na manga. O pai chega pra ver o que se passa, sorrio, ele se senta com ela pra retomar o desenho, eu 
avanço pela sala pra chegar no outro quarto: tem uma imagem enorme da Virgem, a bíblia aberta na cômoda, e na 
penteadeira um terço pendurado. Troco a lente e a esqueço por ali.
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Marzagão, Goiás, setembro de 2010 (10/C.757) Era aniversário do Seu João Cruzeiro, eu não sabia. Oitenta anos e 
ele não parece se lembrar exatamente de mim. Refaço a foto da cozinha, de 2005, dessa vez o fogão de lenha está 
apagado. A família reunida não permite que eu ocupe espaço naquela casinha pequena. Desisto de fotografar a casa 
e proponho um retrato. Ele discretamente recusa, recusa e recusa, mesmo com minhas explicações de que não vou 
cobrar, que é um presente. Os filhos o convencem de que não será necessário pagar nada e ele finalmente aceita. 
Monto a cena no quintal, estão todos felizes. Depois ampliei em 20X30cm e mandei pelo correio uma cópia pra cada 
filho: na próxima visita vou saber se eles gostaram. Quando voltei à casa deles para entregar os primeiros retratos, em 
2005, Dona Ana se saiu com essa: “ é, você pegou o meu melhor ângulo, ficou muito bom”. Eu coloquei a culpa na 
televisão: parecia que eu estava falando com uma artista acostumada a lidar com as sutilezas da câmera, controlando 
a aparência de si mesma na fotografia, e não com a senhora de mais de oitenta anos, caipira silenciosa, gentil, humilde 
e sábia, cujas rugas lembravam minha querida avó. | Encontro a casa de taipa de dois irmãos, parece ser das últimas 
na cidadezinha repleta de casas novas: na verdade é só ele que mora lá, a irmã mora na casa de tijolos ao lado mas 
passa o dia cuidando dali. A casa é quase um depósito. Seu Aleixo não fala direito, não dá pra ter noção do quadro 
exato da doença mental. O quarto onde dorme é entulhado de coisas. Mas a casa é limpa e o fogão a lenha, do lado de 
fora, garante que o cheiro dos defumados não entre – pela cor da parede imagino que eles façam muito isso. Ele me 
segue pela casa, ela olha desconfiada, até que a sobrinha aparece e a tranquiliza. Ele escreveu seu nome a giz pelas 
paredes. Não posso deixar de fotografar a vassoura.
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exposições





MEMÓRIA NAS COISAS  

Neste seu trabalho, Inaê Coutinho, consegue juntar suas duas paixões: a cor e a fotografia. Não a cor embelezadora, ou 
que nos distrai do conteúdo, mas a revelada pela luz e que nos guia por suas sutilezas.

Imagens delicadas, realizadas num velho casarão de Minas: detalhes que nos contam sua história. Oque importa, na 
realidade, é a síntese da emoção, dos rastros luminosos que ela traz em seu trabalho. Quase uma brincadeira: afinal, 
alguém habitou aquelas paredes, a existência e a permanência deste alguém está naquele objeto, ao mesmo tempo 
atemporal, universal, poderia ser qualquer parede. Não é. Detalhes são a forma que a fotógrafa encontrou para marcar 
a memória do espaço, que passa a existir agora, não só na arquitetura ou nas lembranças, mas também no papel. Um 
estudo do olhar, um exercício do aprender a ver. Rastros, sinais singelos, ingênuos até, mas por isso mesmo fascinantes.

Inaê sabe o que quer contar e como. Domina seu estilo e sua linguagem – fruto da sua formação nas artes plásticas, 
do seu estudo e da sua busca pela compreensão da cor. Sabe que o referente não tem mínima importância. Sua emoção 
e sua memória são pinceladas de luz. 

simonetta persichetti
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exposição individual realizada no Centro Cultural São Paulo no Programa Anual de Fotografia, São Paulo, agosto de 2001 
exibida também em Macapá, no Sesc Araxá, no mesmo ano; foi a primeira experiência com os modos digitais de produção de imagem, na qual o uso do programa 
Adobe Photoshop se deu na tentativa de resgatar a qualidade dos cromos originais e controlar as diferenças de linguagem na saída digital | originais em cromo 
PROVIA 400, captados com CANON A2E, lente CANON 50mm 1:1.4 | digitalização e tratamento: Henrique Faria e Clovis Pareiko, Digital Image | ampliação 
LAMBDA, laminação e adesivação sobre ps: Fusão Laboratório Fotográfico | montagem e luz: equipe Centro Cultural São Paulo, sob supervisão da artista
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96.CR_mnc#12 - 60 X 40cm 
96.CR_mnc#05 - 60 X 40cm 
96.CR_mnc#02 - 60 X 40cm 



DA LUZ NA ESCURIDÃO 

A escuridão predominante e o enquadramento indicam que o interesse de Inaê Coutinho não é propriamente documen-
tar as casas de Marzagão e Água Limpa, Goiás. Dificultando o acesso do espectador aos objetos, mostrando-os na 
penumbra ou cortando-os, a fotógrafa desvia nossa atenção para o que geralmente é esquecido ou visto como detalhe 
num registro de ambiente: áreas de sombra e paredes aparentemente vazias.

Composições que modificam a maneira convencional de olhar podem causar estranhamentos. Nos contra-luzes, 
o enquadramento destaca o que está quase ilegível na sombra, ocupando-nos com o que só é possível ver quando 
a claridade é pouca. Em ambientes mais iluminados, os objetos, às vezes fragmentados, evidenciam a incompletude 
das informações.

Da Luz na Escuridão desafia a idéia de que há um momento decisivo para a captura da foto. As imagens não apre-
sentam ações instantâneas, mas índices de gestos acumulados. Podemos ver que o assoalho, as camas e as paredes 
levaram muito tempo para adquirir suas texturas. Além disso, a artista expõe seus negativos durante vários segundos 
em busca de uma matriz que lhe permita, no laboratório, continuar refletindo sobre o que deve aparecer ou não. 

Quando os ambientes são mostrados com clareza, as fotos são como vestígios de presenças, retratos de mora-
dores quase ausentes. A cozinha vazia, com chamas no fogão, as toalhas engomadas e os lençóis esticados de uma 
casa cuidada com asseio, além das sete escovas de dente. São nessas entrelinhas que o espectador se projeta. É ele, 
afinal, quem vai habitar a fotografia e imaginar quem ali vive.

heloisa espada
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exposição individual realizada no Centro Universitário Maria Antônia, São Paulo, junho de 2005 
por ocasião da defesa do mestrado em Poéticas Visuais na ECA-USP | originais em negativo SUPERIA 400, captados com CANON A2E, 
lentes CANON 50mm f1:1.4 e CANON 28mm f1:2.8 | ampliação manual: Laboratório Fotográfico A3 | laminação e adesivação sobre ps: 
Laboratório Fotográfico Fusão | montagem e luz: equipe Centro Universitário Maria Antônia sob supervisão da artista
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DA LUZ  

A LUZ, O ESPíRITO E O OLHO | De que matéria é feito o visível? Conecta aquele que vê com a coisa vista, desaparece 
no instante em que o olho se fecha... essa questão é apresentada na recente produção fotográfica de Inaê Coutinho, 
que se detém nos interiores de casas humildes de Água Limpa (GO), Pirinópolis (GO) e Paraty (RJ). Se não há razão 
para se duvidar do aspecto científico, do fenômeno da visão como operação óptica e psicofisiológica, quanto à arte, 
a explicação demanda a articulação de outros tantos conceitos e preceitos. Inaê deseja (supõe-se que deseje) nestas 
imagens, resgatar a matéria de que é feita a própria imagem, que ao desaparecer, converte-se em memória, recorda-
ção. Ao propor, intuitivamente, uma analogia entre a matéria do visível e a matéria da memória, a artista tangencia liga-
ções sobre a visão já propostas por antigas autoridades. Ali ibn Isa e Hunain ibn Ishaq, das antigas Assíria e Babilônia, 
já faziam tal ligação: os ventos que os trazem para cá, arrastam consigo o pó de outrora, que circula no ar das casas 
fotografadas. Seguindo seu pensamento, a visão partiria de uma disponibilidade interna do observador que, agindo 
em contato com o ar, que por sua vez toca o objeto observado, se concretiza num retorno ao próprio observador. O 
que entendemos como raios, então chamados de espíritos animais, são os agentes deste processo. Seu percurso 
tem origem dentro do cérebro, nas arcas da “fantasia”, da “memória” e da “imaginação”. Transportados pelo sangue, 
são filtrados pelo fígado e passam pelo coração, onde são purificados. Então, atravessam a retina, o cristalino e o 
furo da pupila, misturando-se, por fim, ao ar circundante. No ar, os raios emanados do olho reúnem-se à coisa vista e, 
no sentido contrário, voltam ao olho, imprimindo-a sobre o cristalino e depois armazenando-a nas já referidas arcas. 
O visível se dá quando os espíritos vitais de nossos corpos, animados no cérebro, peregrinam para fora do corpo e 
agem junto ao ar e ao que é visto, restituindo ao olho a imagem captada. O olhar possui a força para agregar as coisas >
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mais afastadas graças ao ar, sentindo delas as suas cores e formas. Ao tocá-las, ao abraçá-las, o olhar as percebe, as 
“cata”, estabelecendo um vínculo entre o espírito, o olho, a luz e o ar iluminado. As fotografias aqui expostas encenam 
justamente este momento de reunião, em que todos os elementos responsáveis pelo fenômeno do visível são materia-
lizados. A luz, corpórea, entra por frestas ou se oferece em nesgas, definindo os contornos e atravessando o espaço 
como fantasmas de luz. Do olho, coincidente com a lente da câmera, parte aquele que vê como um espírito peregrino 
em busca daquilo que sempre soube existir (pois o torna existente), para em seguida restituir à memória a imagem 
captada, porém experimentada, pela comunhão com o meio exterior onde, no ar inundado de luz, as coisas habitam. A 
solidão presente nestas fotos não ilude os demais espectadores porque é imaginada na recepção do visível, subjetiva, 
pela imaginação, fantasia e memória da artista. A imagem, neste caso, não se oferece aos sentidos do espectador 
como algo insignificante, imagem acidental, sem essência ou falsa. Todos aqueles objetos, aquelas coisas, a cortina 
transpassada pela luz do sol, a ponto de se incendiar; a velha cama desarrumada guardando ainda os vestígios do 
dormidor; a velha bicicleta; os utensílios baratos espalhados pela mesa, vasos, flores de plástico, frascos e latas, ou 
a pequena estrela do mar sobrestando o arco de luz que percorre a pálida parede a supor a presença do olho, são 
imagens sensíveis materiais, e, portanto, essenciais. 

As fotografias de Inaê não são crônicas da vida alheia, ou imagens que queiram ser registros de alguma iconografia 
regional com conotação antropológica. Revelam as intenções (que são os outros nomes dados aos raios visíveis pelos 
antigos) que também são interiores, pois respondem aos espíritos ou sentidos peregrinos, egressos de algum lugar, 
sempre em regresso para algum lugar.

luiz armando bagolin
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DA LUZ_exposição individual realizada no Espaço Porto Seguro de Fotografia – Galeria Guaianazes, São Paulo, setembro de 2008
patrocínio: Porto Seguro Seguradora e Instituto Cultural Tomie Ohtake | originais em negativo SUPERIA 400, captados com CANON A2E, lentes CANON 50mm f1:1.4 e CANON 
28mm f1:2.8 | ampliação manual: GiboLab | adesivação: Espaço Digital | molduras: Moldulak | luz e montagem: equipe Instituto Tomie Ohtake sob supervisão da artista



PONtO DE EqUILíBRIO

Ao longo dos anos, Inaê Coutinho tem pesquisado e explorado o campo, virtualmente inesgotável, da relação entre 
luz e cor. Suas imagens notabilizam-se, em primeiro lugar, pelo recorte, em muitos casos vagamente extracêntrico ( no 
sentido etimológico de “fora de centro”). Dessa forma, a fotografa consegue 

tornar surpreendentes e enigmáticos cenas e cenários que, vistos de outra forma, poderiam parecer familiares, ou 
até estereotipados e, portanto, banais. O enquadramento ousado e a notável qualidade das imagens permitem, também, 
aproximar a sua produção da pintura, notadamente da grande tradição dos monocromos – por sua vez talvez o gênero 
que melhor resume a tensão entre extremos tateada por esta exposição.

agnaldo farias /jácopo visconti
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exposição coletiva no Instituto Cultural Tomie Ohtake, São Paulo, setembro de 2011
curadoria: Agnaldo Farias e Jácopo Crivelli Visconti | originais em negativo SUPERIA 400, captados com CANON A2E, lentes CANON 
50mm f1:1.4 e CANON 28mm f1:2.8 | ampliação manual: GiboLab | adesivação: Espaço Digital | molduras: Capricho Molduras |  
luz e montagem: equipe Instituto Tomie Ohtake sob supervisão da artista
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LUMIAR

Inaê Coutinho vem pesquisando as alterações de ambientes internos pela entrada da luz. Sua produção fotográfica 
- de cor saturada,e enquadramento diferenciado – tem se concentrado nas características visuais de ambientes não 
urbanos, em geral casas de arquitetura vernacular pelo interior do país. Nesta exposição apresenta um vídeo de 7” que 
registra as transformações ocorridas no interior do prédio do SESC Pinheiros ao amanhecer, investigando os cami-
nhos percorridos pela luz ao raiar de algumas manhãs. Ao acompanhar as transformações dos ambientes internos o 
visitante poderá acompanhar de que maneira a luz invade o prédio enquanto ele ainda está fechado.

algumas exposições



fragmentos do vídeo Lumiar

coletiva no Sesc Pinheiros: Projeto Integração/action: échange Québec, São Paulo, abril de 2011
originais digitais captados com CANON 5D | captação de imagem e som: Inaê Coutinho | edição de imagem e som: Amauri Moreira



DA LUZ | québec

Depois de ter possibilitado, em abril de 2011, a dezessete artistas do Québec a apresentação de seus trabalhos no SESC 
Pinheiros em São Paulo, os seis centros de artistas de Québec  participam do intercâmbio Integração|Action acolhendo 
uma delegação de artistas brasileiros. VU recebe assim Inaê Coutinho e Flávia Samaronne. O fruto de sua residência 
será apresentado no VU de 13 de maio a 12 de junho de 2011. O projeto Integração|Action se tornou possível graças a 
colaboraçãoo do Conselho de artes e de letras do Québec e da aliança MCCCF_Ville de Québec.

LA LUMIèRE | québec

Après avoir permis, en avril dernier, à dix-sept artistes du Québec de présenter leur travail au SESC Pinheiros de São 
Paulo, les six centres d’artistes de Québec participant à l’échange Integração/Action accueillent une délégation d’artistes 
brésiliens. VU reçoit ainsi Inaê Coutinho et Flavia Sammarone. Le fruit de leur résidence sera présenté à VU du 13 mai au 
12 juin 2011. Le projet Integração/Action est rendu possible grâce à la collaboration du Conseil des arts et des lettres du 
Québec et de l’entente MCCCF-Ville de Québec.

exposition exposições

exposição individual do Projeto Integração/action realizada no VU Centre de Production et Difussion de la Photographie,  Québec, Canadá, 
maio de 2011 | resultado de residência artística, na qual três imagens inéditas – captadas entre 2009 e 2010 com SUPERIA 400 – foram apresentadas 
junto à série Da Luz Na Escuridão (cujos dados encontram-se no cartão da exposição de 2005) | digitalização em Hasselblad Flexlight X5: Inaê Coutinho 
| tratamento: Inaê Coutinho, Charles-f Ouellet, Denis Thibeault sob supervisão de André Barette | ampliação:  Canon IPF 9000 em papel ILFORD |  
montagem e luz: equipe do VU Centre de Production et Difussion de la Photographie, sob supervisão da artista
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CASAS DE INAê

Fotógrafa brasileira formada em artes plásticas, Inaê Coutinho nos leva a visitar as casas tradicionais populares do 
sudeste do Brasil. A artista nos apresenta sua pesquisa sobre a penetração da luz nos espaços interiores. Nós não 
estamos num domínio puramente representativo. As cores e a textura particular da imagem reforça o vazio de suas 
paredes, nós sentimos a presença de seus habitantes, fantasmas do passado ou do presente. O espectador se vê 
convidado à um diálogo pictórico onde o tempo se torna o sujeito. O enquadramento bem cuidado e equilibrado, com 
contrastes sóbrios/contidos/modestos entre as áreas luminosas e sombrias – estilo característico da autora. Estes can-
tos esquecidos foram fotografados com filme fotográfico e tempo de exposição de longa duração. A reflexão estética 
é finalizada no laboratório fotográfico manual durante a ampliação, permitindo assim a escolha do que deve ou não 
aparecer no quadro.

CASAS DE INAê

Photographe brésilienne formée en arts plastiques, Inaê Coutinho nous fait visiter les maisons traditionnelles popu-
laires du Sud-Est de Brésil. L’artiste nos présente sa recherche sur la pénétration de la lumière dans les espaces inté-
rieurs. Nous ne sommes pas dans un domaine purement représentatif. Les couleurs et la texture particulère de l’image 
renforce le vide de ces demeures; nous ressentons la présence des habitants, fantômes du passé ou du présent. Le 
spectateur est alors invité à un dialogue picturale où le temps devient le sujet. Le cadrage est soigné et equilibrée, avec 
de sobres contrastes entre plages lumineuses et ombres – style caracteristique de l’auteur. Ces coins oubliés ont été 
photographiés en argentique, avec un temps d’exposition de longue durée. La réflexion esthétique s’est terminé en 
laboratoire lors du développement, permettant ainsi de choisir ce qui apparaît dans le cadre.

agnès voltz

exposition exposições



09.C0721_11-75 X 50cm 
9.C0720_22-75 X 50cm 
09.C0724_09-75 X 50cm 
09.C0724_36-75 X 50cm 
08.C0678_23-75 X 50cm 

exposição individual no Espace Gapihan: prêmio Bourse-Cadrage Atelier Gapihan, Paris, França, outubro de 2011
curadoria: Agnès Voltz | printer: Pascal de Sousa, L’Atelier Publimod | adesivagem, molduras e montagem: L’Atelier Gapihan
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LUZ INtERIOR

Esta exposição mostrou o vídeo Lumiar e as 
fotografias da série Casas de Inaê, dispostas em 
novos grupos, no espaço da Maison du Brèsil.

LUMIèRE INtèRIEUR

Cette exposition as montrée le video Lumiar et les 
photos de la serie Casas de Inaê, avec unne outre 
disposition chez  Maison du Brèsil.

exposition exposições

Vídeo Lumiar, 2011, 7”
Vídeo Lumiar, 2011, 7”



exposição individual na Maison du Brèsil, Paris, França, janeiro de 2012
Na ocasião foi ministrada uma palestra sobre a pesquisa pelo Ciclo APEB-fr (Associação dos Pesquisadores e Estudantes 
Brasileiros na França), uma visita guiada à exposição e conversa com o público | printer: Pascal de Souza, L’Atelier 
Publimod | adesivagem e molduras: L’Atelier Gapihan | montagem: Comissão de Estudantes da Maison do Brasil e artista
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resumo | resumée | abstract

Esta tese expõem a produção artística da autora por meio de uma caixa de fotografias e de relatos escritos. Casas de 
arquitetura vernacular do Brasil são o ponto de partida para o desenvolvimento de uma linguagem fotográfica particular 
sobre a luz, a cor e o tempo. O recorte aqui apresentado mapeia a experiência visual da artista e investiga as origens 
e o desenvolvimento de sua poética, realizada com filmes fotográficos coloridos 35mm.

Cette thèse, en forme d’une boîte de photographies et d’écrits, présente la production artistique de l’auteur. Des mai-
sons d’architecture vernaculaire du Brésil sont le point de départ pour le développement d’un langage photographique 
particulier concernant la lumière, la couleur et le temps. Le cadrage ici présenté dessine l’expérience visuelle de l’artiste 
qui analyse les origines et le développement de sa poétique, basée sur l’utilisation de pellicules argentiques couleur, 
au format 24 x 36 mm.

This Ph.D. thesis exposes the author’s artistic production through a box of photographs and written accounts. Brazil’s 
houses of vernacular architecture are the starting point for the development of a particular photographic language 
about light, color and time. The outline presented here maps the visual experience of the artist and investigates the 
origins and development of her poetry, made with a 35mm color film.
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