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Resumo 
 
Diante da diversidade de dispositivos técnicos disponíveis à produção artística 
contemporânea, o presente artigo oferece alguns comentários quanto às alterações 
provocadas na imagem artística após o seu deslocamento no tempo e nos espaços por ela 
percorridos. Para isso, utilizo o trabalho fotográfico realizado pelo artista Carlos Vergara 
durante a década de 1970 e alguns de seus desdobramentos a partir da contaminação da 
imagem fotográfica por outras mídias e contextos. Sob esse enfoque, a obra de arte é 
instabilidade poética e veículo de constante re-significação. 
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Abstract 
 
Considering the diversity of materials available to contemporary artistic production, it is 
proposed the discussion about the changes in the artwork generated from its displacement 
through time and space covered by it. As an example, we use the photographic work by the 
artist Carlos Vergara during the 1970s and its aftermath from the contamination of the 
photographic image in other languages and contexts. Under this approach, the work of art is 
measured instability poetic and vehicle of constant reframing.  
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Alterações no âmbito da imagem e da obra de arte 

Sabe-se que a incorporação da fotografia no campo das visuais vem operando 

profundas mudanças enquanto dispositivo de representação da imagem. Desde sua 

aceitação como linguagem artística, fato razoavelmente recente na historiografia da 

arte, a imagem fotográfica vem se instalando na poética artística contemporânea das 

mais variadas formas. A conflagração operada no universo da imagem pelo advento 

da fotografia resultou na sua contaminação não só no que diz respeito a sua 

materialidade, mas também em seu significado.  

O deslocamento tratado aqui denota o caráter impuro, contaminado e híbrido da 

obra de arte, ou seja, a série de transformações operadas na imagem as quais 

abrigam o seu deslocamento no tempo e no espaço. 

A inserção da fotografia na situação de expansão da imagem nas artes plásticas 

pode ser vista como modo de afirmação de um pensamento plástico heterogêneo, 
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que se encontra na fronteira entre diversas linguagens artísticas. No que se refere a 

esta comunicação, trata-se da contribuição para o entendimento dos caminhos que 

têm sido trilhados pela arte contemporânea em suas relações com a impressão de 

imagens. 

Trocas de várias ordens constituem a linguagem fotográfica como lugar de 
acolhimento da expressão da obra nessa imagem, de sua inscrição no 
universo da imagem, a partir da esfera privada do ateliê, no campo 
expositivo em que a obra se atualiza, como também na dimensão temporal, 
diacrônica, de sua inscrição na história da arte (FERREIRA, 2009, p. 12). 

Para tratar da questão do deslocamento da imagem artística através do espaço e do 

tempo, contaminando-se pelas diversas possibilidades de sua representação, utilizo 

o trabalho fotográfico desenvolvido pelo artista Carlos Vergara1 sobre o carnaval 

carioca na década de 1970. Nesse trabalho, é possível atribuir a realização da 

fotografia à apropriação do real pela arte, conforme assinala Santos (2006): 

Entre os fatores importantes para a experimentação contemporânea em 
fotografia em detrimento de sua função documental, estão as correntes 
conceituais que se estabeleceram com grande força no país e no mundo na 
década de 1970, assim como a volta do figurativismo na arte a partir dos 
anos 1980. (...) O advento da digitalização das imagens fotográficas ampliou 
em muito as possibilidades de uma entrada maior da linguagem fotográfica 
na arte, promovendo um diálogo com outros meios, inclusive pelas 
facilidades de ampliação da escala das imagens trazidas pelas novas 
etnologias. 

A respeito do espaço discursivo da fotografia, Rosalind Krauss (2002, p. 41-43) 

reflete sobre sua “exposicidade”, a sua consequente inclusão na parede da galeria, e 

sobre sua crítica – o lugar de uma reação escrita perante a presença de obras no 

seu contexto específico. Para Krauss, a fotografia é produto do espírito de 

investigação nas artes, que integraram e desenvolveram ao mesmo tempo a 

perspectiva analítica e a visão empírica.  

A absorção da fotografia no campo artístico também é discutida por Santos (et al, 

2004), em que, para além do seu uso instrumental, implicaria no trânsito do real para 

o fictício. Com a câmera fotográfica, o artista pode desvendar novos recortes sobre a 

realidade, abrindo assim novas configurações do olhar. A fotografia passaria, dessa 

maneira, a ser amparada no campo da arte como processo e como obra. 

Tanto para Santos (2004) quanto para Canongia (2005), a entrada da fotografia nas 

artes plásticas se deu de modo mais contundente no pós-guerra, sobretudo nas 
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décadas de 1960/70. Ao artista contemporâneo interessa pensar a linguagem 

fotográfica como provocação que tem referenciais no mundo e na cultura 

contemporânea, inclusive a cultura ligada à produção e consumo de imagens. A 

fotografia, nesse sentido, é laboratório, é meio e não fim. 

Apesar de alguns artistas terem usado a fotografia apenas como veículo de 

documentação, como mero registro de performances, happenings ou ações, outros 

já se interessavam em transformá-la em instrumento significativo da obra, como 

Helio Oiticica, Miguel Rio Branco, Antonio Dias, Alair Gomes, Maria do Carmo 

Secco, Artur Barrio e Antonio Manuel (CANONGIA, p. 82). A fotografia passou a ser 

entendida como uma “necessidade para o desempenho de certas ideias, de tal 

forma que se tornaria imprescindível para a execução plena de uma imagem, ou 

seja, para a mediação exata entre o imaginado e o executado” (Ibid., p. 83). 

As fotografias de Vergara sobre o carnaval não carregam nelas mesmas o caráter 

de registro documental. Evidenciam uma vontade social, revelam a satisfação de um 

povo em se transvestir, metamorfosear-se na busca de compor uma unidade. Existe 

“uma narrativa marcada pela visualidade”, em que a fotografia possui a capacidade 

de revelar uma realidade, ou atingi-la, e até roubá-la (ANDRADE, 2002, p. 41). 

 

Figura 1 - S/ título, série carnaval 

Década de 1970
2 

O carnaval tem uma coisa extraordinária, é muito mais que uma festa 
popular, é uma manifestação/ritual popular. E isso me interessava. O que 
pensa o meu povo? Você tem um momento na cidade em que a população 
vira artista, e isso é uma coisa interessantíssima. O Helio Oiticica ficava 
louco, porque quando ele fez os parangolés, o Cacique, paralelamente, 
estava fazendo uma coisa que também era um parangolé. Porque a fantasia 
do cacique era impressa num curvin, que você recortava em casa e prendia 
em cima do corpo, e ia pra rua (informação verbal) 

3
. 
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Figura 2 – S/ título, série carnaval 

Fotografia colorida 

100 x 150 cm
4 

A fotografia tomada como um recorte do real é concebida por Dubois (1993), o qual 

apresenta o potencial fotográfico como signo de caráter indicial, inserindo-se, dessa 

forma, no campo da arte, e afastando-se da necessidade mimética de manifestações 

artísticas como a pintura. Também, a fotografia passa a ser vista como importante 

processo de significação, promotor de discussões sobre a cultura contemporânea, 

revendo os mitos legados pela sua história, assim como o estatuto da própria arte.  

O conceito de signo-índice aplicado à imagem fotográfica afasta-a da falsa idéia de 

sua objetividade intrínseca na reprodução da realidade. A fotografia faz referência a 

respeito da realidade, tornando-se um vestígio, um contágio entre a experiência 

vivida no tempo e no espaço e o seu rastro. Segundo Krauss (2002), a fotografia 

desde as experiências de Duchamp vem sendo investigada sob o ponto de vista 

indicial, o qual vem condicionando sua presença na arte. Tais conceituações são 

percebíveis por meio das imagens fotográficas produzidas por Vergara durante a 

década de 1970. 

Vergara no cacique: da experiência de sair com o bloco às fotos em que a 
câmera é olho-câmera e não olho-homem: Vergara não fotografa o que o 
olho vê, mas usa a câmera como quem usasse mão boba: o foco é feito 
pela distância da câmera ao objeto e não pelo olho do fotógrafo: ela samba 
e mexe com as passistas: ela olha por baixo debaixo (OITICICA, 1978, p. 
44). 
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Cabe ressaltar ainda o fato de o artista compartilhar das ações desenvolvidas pelo 

grupo, o que caracteriza a total imersão no ambiente explorado através do olhar 

fotográfico. É como se ele pretendesse uma investigação de cunho antropológico 

amparada pela fotografia, na a qual se funda uma abertura do olhar sobre aquele 

que devaneia na sua metamorfose concebível pelo ritual popular. Nessa abertura, o 

olhar fotográfico é determinante. É o artista utilizando a linguagem fotográfica para 

novas possibilidades, abrindo o campo da arte para novas experimentações sobre a 

realidade. A abertura para uma produção que alcançasse outros espaços além do 

ateliê ou da galeria permitiu assim a imersão do artista na realidade concreta da vida 

cotidiana.  

A fotografia enquanto processo e obra: apropriação das imagens fotográficas 
e utilização em novas mídias  

A fim de justificar a importância de um olhar sobre os registros fotográficos, recorro 

às premissas apresentadas por Salles (2006, p. 13) em seu estudo sobre o processo 

de construção da obra de arte, no qual afirma que “na relação entre esses registros 

e a obra entregue ao público, encontramos um pensamento em construção”. Esta 

seria uma maneira de se aproximar dessas obras, mesmo que esses registros não 

abranjam todo o projeto poético do artista. Salles (2006, p. 16) acredita que essas 

questões “necessitam de um olhar que seja capaz de abarcar o movimento, dado 

que leituras de objetos estáticos não se mostram satisfatórias ou eficientes”. Vergara 

se utiliza ainda de mídias digitais, o que reforça a exigência de novas abordagens 

como esta apontada por Salles.  

Os registros fotográficos realizados durante o deslocamento físico do artista 

possibilitam que a obra possa ser desenvolvida fora do contexto do lugar explorado. 

Este é o caso da inclusão de novas mídias na poética da obra, que ocorre no 

processo construtivo das obras em 3D lenticular. Assim sendo, as obras referidas se 

constroem nesse deslocamento que transcende a operação física do artista, entre 

diferentes meios, da monotipia à pintura; ou ainda, da fotografia ao programa de 

computador. Nesse sentido, torno a mencionar as afirmações de Salles (2006) sobre 

o caráter dinâmico da criação artística, apresentando-se em um percurso contínuo 

de inacabamento, “como uma possível versão do que pode vir a ser ainda 

modificado” (Ibid., p. 20). 
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As contribuições de Salles são evidentes, na medida em que “os artistas não fazem 

seus registros, necessariamente, nas linguagens nas quais as obras se 

concretizarão; esses apontamentos, quando necessário, passam por traduções ou 

passagens para outros códigos” (Ibid., p. 95). Os registros fotográficos considerados 

como documentos deixados pelo artista, em conformidade com Salles (2006), 

constituem, em alguns casos, o olhar curioso do artista, ao selecionar através da 

câmera fotográfica os lugares que chamaram sua atenção, e em outros casos, o 

registro do processo de construção de suas monotipias. Também se percebe que os 

enquadramentos selecionados por Vergara constituem perspectivas de futuros 

trabalhos, como o que ocorre com a seleção para os trabalhos em 3D lenticular. 

A fotografia auxilia a memória do artista. No processo de Vergara, encontra-se entre 

a documentação e a criação. “Toda a fotografia representa o testemunho de uma 

criação. Por outro lado, ela representará sempre a criação de um testemunho” 

(KOSSOY, 1999 apud ANDRADE, 2002, p. 42). Os registros de Vergara denotam a 

contemplação às coisas do mundo. “Ver com olhos livres é possuir um olhar 

estrangeiro, um olhar de espanto e uma vontade de conhecer” (ANDRADE, 2002,   

p. 32). É preciso estar aberto, dispor-se. Nessa disponibilidade, o olhar do artista 

procura no lugar visitado as possibilidades para sua criação. 

Tomando a fotografia como registro da percepção, o olhar do artista nesse contexto 

denota uma vontade de conhecer. Nos anos 1970 a fotografia era a obra de arte, no 

entanto essas imagens são retomadas a fim de gerarem novos trabalhos. Em seus 

trabalhos recentes, Vergara também utiliza a câmera fotográfica como instrumento 

de registro daquilo que é visto em seu deslocamento físico,e que de alguma forma o 

previne para uma futura invenção. Alguns desses registros são posteriormente 

aproveitados para a produção no ateliê. Este é o caso das obras em 3D lenticular. 
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Figura 3 – Fotografias utilizadas para elaboração da obra S.M. 4. 

Arquivo do artista 

A disseminação da fotografia no processo sugere o próprio questionamento do fazer 

artístico. As imagens em 3D lenticular partem sempre de fotografias, que são 

recortadas pelo artista formando uma nova imagem partindo da junção de quatro 

fotos. A nova imagem construída é aplicada em um software para depois ser 

impresso em linhas de um milímetro. Posteriormente, se aplica uma lente ondulada, 

da qual se espera adquirir um efeito em relevo. Nas palavras do artista: 

Faço uma maquete real cruzando os relevos, fotografo de novo, mando os 
quatro arquivos (são sempre quatro fotos). Tem um software que o cara 
aplica tudo e imprime em linhas de um milímetro. Aplica-se uma lente por 
cima que é uma lente ondulada, bifocal, e teu olhar vê em relevo. Cada 
linha é impressa em uma altura, formando uma ilusão. É uma coisa meio 
kitch, porém real. (...) São quatro imagens. Cada imagem dessas são quatro 
fotografias diferentes que se cruzam e tentam fazer uma espécie de 
simbiose, tentam conviver (informação verbal) 

5
. 
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Figuras 4, 5 e 6 – Maquete digitalizada em diferentes pontos de vista 

Arquivo do artista 

O emprego das mídias audiovisuais, bem como das novas mídias interativas que 

combinem palavra, imagem e som tem se tornado recorrente na arte contemporânea 

como linguagem pictórica de representação, desde os anos 1960. No decorrer da 

História da Arte, os processos que abarcam tanto a criação de imagens quanto o 

modo como se apresentam ao espectador incluem cada vez mais essas mídias, 

propondo dessa forma uma mudança na interação entre a obra de arte e o público. 

Neste caso, segundo Arantes (2005), a imagem computacional é a expressão da 

digitalização, ou seja, da conversão de imagens fotográficas para a imagem digital 

por processos de numeração.  

O uso cada vez maior do microcomputador desencadeou uma era na qual 
muitos artistas podiam pegar material de uma fonte básica (uma fotografia) 
e manipulá-lo usando a linguagem computadorizada. As fotografias são 
traduzidas para a linguagem do computador por meio de um scanner, que 
realiza um processo novo e simples no qual uma imagem bidimensional é 
transformada em linguagem binária matemática (ou digital) do computador. 
O material primário (a fotografia) torna-se maleável porque agora consiste 
apenas em dígitos distintos (RUSH, 2006, pp. 175-178). 

Durante o processo de criação das obras em 3D lenticular, as maquetes feitas com 

recortes fotográficos são digitalizadas a fim de gerar uma nova visualidade. 

Conforme expressa Luiz Camillo Osorio, trata-se do “deslocamento e ampliações 

dessas maquetes/colagens fotográficas no anseio de traduzir uma vertigem 

sensorial, em que camadas de experiência vão se sobrepondo como se fora um 

palimpsesto visual” (OSÓRIO, 2008, n.p.)6. 
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Figura 7 – Fotografia da obra S.M. 4, 2008 

3D Lenticular 

Formato: 100 X 100 cm
7
 

(...) fotografia recortada, sobreposta, encaixada, e uma rolha para fazer um 
relevo, é colado com fita atrás. Na verdade é uma maquete, que já é 3D, só 
que real, e que depois se transformará em um 3D virtual. É uma tecnologia 
nova e ao mesmo tempo velha. Antigamente faziam aqueles chaveirinhos, e 
que agora conseguiram desenvolver um software para produzir grande 
(informação verbal) 

8
. 

Nesse caso, a obra revela a desestruturação da idéia de autoria única do artista 

sobre sua obra, conforme apontou Vergara. O artista age em meio à multiplicidade 

de interações e diálogos: 

Surge, assim, um conceito de autoria, exatamente nessa interação entre o 
artista e os outros. É uma autoria distinguível, porém, não separável dos 
diálogos com o outro; não se trata de uma autoria fechada em um sujeito, 
mas não deixa de haver espaço de distinção. Sobe esse ponto de vista, a 
autoria se estabelece nas relações, ou seja, nas interações que sustentam a 
rede, que vai se construindo ao longo do processo de criação (SALLES, 
2006, p. 152). 

No que diz respeito às apropriações de fotografias do carnaval carioca da década de 

1970, constata-se o deslocamento de imagens produzidas há quarenta anos, 

transcritas para outras mídias, nas quais a linguagem fotográfica se encontra 

disseminada. Percebe-se, com isso, a hibridização da imagem analógica para digital, 

e entrecruzamento de suportes e linguagens.  
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Figura 8 – Multidão (1/10) 

Da série Cacique de Ramos (1972-1976/2010) 

Fotografia em 3D lenticular, 100x100cm 

Coleção do artista
9
 

Na fase atual de sua produção, em que além da monotipia o artista integra outros 

meios de expressão, o aspecto principal a ser tratado reside no procedimento. Esses 

deslocamentos físicos que se transpõem para a obra de arte durante o processo 

revelando novas locomoções, sutis ou declaradas. Os deslocamentos visíveis, 

marcando entrecruzamentos entre as intervenções realizadas nos lugares 

explorados e aquelas feitas no ateliê, se tornaram instigantes na medida em que eu 

entrava em contato com os documentos de processo. 

A criação em arte representa um aprofundamento, um trabalho sistemático e 

comprometido no qual o artista tem como propósito mostrar outros modos de 

perceber e agir no mundo, por meio de formas diferentes daquelas vinculadas pelas 

convenções e pela ordem dominante de seu tempo. Com isso, o objetivo deste 

trabalho foi oferecer um olhar sobre a arte visual contemporânea brasileira pela 

produção de Carlos Vergara, considerando ainda as particularidades do artista como 

indivíduo sensível às coisas visíveis, num desejo constante de experimentação que 

se renova continuamente. A obra de Carlos Vergara se destaca na produção em arte 

contemporânea por esse olhar para o outro, em uma época marcada pela 

fragmentação do indivíduo, nas quais, para um grande número de artistas atuantes, 

o olhar para si mesmo é preponderante. 
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1
 Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos, artista nascido em Santa Maria, RS, em 29 de novembro de 

1941. Iniciou sua participação no cenário artístico nacional em meados dos anos 1960 no Rio de Janeiro, onde 
reside até hoje. Nessa mesma época, foi assistente e discípulo de Iberê Camargo, e selecionado para a VII 
Bienal Internacional de São Paulo. Desde então, vem trabalhando ativamente em diversas mídias, porém 
mantendo a pintura como atividade primordial. Desde o início dos anos 1990, vem assumindo uma postura 
viajante, praticando a incursão em diversas regiões do Brasil e exterior, nas quais realiza a técnica da monotipia. 
2
 Carlos Vergara: fotografias. Rio de Janeiro: Silvia Roesler Edições de Arte, 2007, pp. 34-35. 

3
 Entrevista cedida à Bianca Ramoneda para o Programa Starte – canal de TV a cabo Globo News –, no dia 22 

de outubro de 2009, no ateliê do artista em Santa Teresa, Rio de Janeiro.  
4
 Disponível em: <http://www.carlosvergara.art.br/novo/pt/anos1970/galeria.php> 

5
 Descrição do processo de construção da obra oferecida pelo artista à autora em 15/03/2009, na cidade de 

Porto Alegre, RS.  
6
 Luiz Camillo Osorio, para Hüzün. Projeto de Carlos Vergara com a colaboração do crítico, de Paulo Vivacqua e 

Gustavo Moura. Exposição realizada no Oi Futuro, Rio de Janeiro, de 09 de setembro a 02 de novembro de 
2008. 
7
 Registro fotográfico realizado em 16/03/2009, durante desmontagem da exposição no MARGS, em Porto 

Alegre, RS. 
8
 Entrevista cedida à Bianca Ramoneda para o Programa Starte – canal de TV a cabo Globo News –, no dia 22 

de outubro de 2009, no ateliê do artista em Santa Teresa, Rio de Janeiro.  
9
 Registro fotográfico realizado em 28/11/2010 durante a XXIX Bienal Internacional de São Paulo. 
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