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Resumo 
 
Entre 1989 e 1991 Luiz Henrique Schwanke (Joinville 1951-1992) produziu uma série 
de trabalhos onde é possível reconhecer um trânsito singular e incessante, ambíguo e 
pulsante entre a corrente mais fria e racional do concretismo ou da indiferença 
minimalista pelo objeto industrializado e modular e a que aponta para um caráter mais 
emocional e expressivo, situado entre o orgânico e o informe, a estética pop e o neo-
expressionismo. Providenciando um diálogo entre o contemporâneo e a história da 
arte, a premeditação e a experimentação obsessiva, trata-se de uma poética que 
permite reconhecer tangências pelas noções nietzschianas relacionadas ao apolíneo e 
ao dionisíaco, desdobrados pelos procedimentos de confluência, fibrilação e 
consumação.  
 
Palavras-chave: história da arte; teoria da arte; Luiz Henrique Schwanke,  
 
 
Abstract 
  
Between 1989 and 1991 Luiz Henrique Schwanke (Joinville 1951-1992) produced several 
works where it is possible to recognize a singular and unstopping, ambiguous and pulsed 
dialogue between the coldest and rational current of concretism or of the minimalistic 
indifference for the industrialized e modular object and the one that goes for a most 
emotional and expressive character, situated between the organic and the shapeless, the 
pop esthetics and the neo-expressionism. Providing a dialogue between the contemporary 
and the art history, the premeditation and the obsessive experimentation, this is a poetry 
that allows recognizing tangencies with Nietzschean notions related to the Apollonian and 
Dionysian, deployed by the notion of confluence, fibrillation and  consummation. 
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Confluências Antagônicas. Cobra Coral (1989) foi concebida por Luiz 

Henrique Schwanke dentro de um conjunto de proposições para serem 

instaladas em locais públicos operando com a composição modular de objetos 

industrializados, pertencentes ao cotidiano doméstico e demandando do 

espectador uma produção de sentidos a partir da sensação e da intuição. 
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Trata-se de uma estrutura composta por baldes plásticos nas cores vermelho, 

preto e branco, unidos em seqüência por um cabo de aço medindo 30 metros. 

Cabe ressaltar que este trabalho só foi realizado após a morte do artista, 

flutuando sobre a água no Memorial da America Latina (São Paulo) em 2003 e 

como parte de uma paisagem integrada ao jardim da casa de Maria Regina 

Schwanke Schroeder (Joinville) em 2008. Em ambas as situações expositivas, 

a estrutura foi geradora de uma envergadura anelada e vertebral que garantiu o 

movimento rastejante da serpente (KLOCK, BRASIL & SHULTZ, 2010).  

No mesmo projeto, Schwanke havia proposto que fossem instaladas 

duas colunas de cano de alumínio ou latão o mais alto possível, na ilha Feia 

em Piçarras – SC, sendo uma do lado da praia e a outra para o leste, a qual 

não seria vista em temporada de verão. No aspecto formal as colunas fazem 

um apontamento da terra ao céu e são veladas pela ação de esconder e 

mostrar, enquanto a cobra permanece no solo, amorfa, estruturada pelo vento, 

moldando-se ao relevo. Estes opostos, entre as colunas rígidas e eretas e a 

maleabilidade do réptil, deflagram uma discussão poética do artista entre 

natureza e cultura, ficção e realidade, verso e anverso, artista-obra-expectador. 

Acerca desses antagonismos Schwanke escreve: 

No processo do espectador completar a imagem real com a 
virtual, ocorre o fenômeno mental em que se forma uma terceira 
imagem, que não é real nem virtual, pois é completa, essa é a obra 
criada pelo espectador (...) Mas o espectador, através de referencias 
inversas incompletas exerce o poder de criar. Pelo poder associativo 
inerte a cada individuo fica colocada a idéia: a possibilidade de unir 
inversos, colocar no plano da criação não o desenho apresentado, 
mas qualquer elemento de necessidade ou interesse do individuo 
receptor (...) A partir de tal momento o “autor primeiro” se dilui 
totalmente, o autor primeiro que assinou a obra não existe mais, 
muda então totalmente a característica do artista. (KLOCK, BRASIL 
& SHULTZ, 2010).   

Há um gesto paradoxal que permeia esta operação. O material 

empregado na fatura é industrializado e organizado em séries e módulos 

compondo o corpo de um animal. O contraponto entre artificial e orgânico 

aponta aos processos ligados a vida, o tempo-espaço entre nascer e morrer, o 

corpo da cobra ampliado se movimenta entre a paisagem e anuncia certo 

perigo, certa possibilidade de envenenamento. Ao mesmo tempo, assemelha-
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se aos brinquedos infantis, solta no espaço, desloca-se no delinear de seu 

comprimento onde cada vértebra isolada (balde) produz ondulações que 

ecoam pelas articulações (junções entre os baldes), formando um gigantesco 

réptil manipulado pelas condições física e climáticas do lugar onde permanece.  

No projeto intitulado Duas propostas de atuação a nível de land art, 

Schwanke retoma a forma serpentina da Spiral jetty de Robert Smithson (1970) 

e rediscute seu conceito de land art, proporcionando ao trabalho uma maior 

flexibilidade de habitação dos espaços, já que sua proposta não é de fixar o 

trabalho no espaço e também não inclui uma solidificação da matéria orgânica 

para criar a estrutura. A construção da Cobra Coral também não está 

condicionada a transformações pela ação do tempo como a Spiral Jetty e pode 

ser transportada, montada e remontada diversas vezes, fato que permite 

discutir o tempo como relação espacial entre a obra pronta e sua fatura. Em 

Cobra Coral o artista propõe a apropriação de utensílios cotidianos e através 

de um procedimento de montagem que não modifica a forma, mas compõe 

através da união do material, retoma a idéia minimalista de composição pela 

repetição.  

O tempo para Schwanke relaciona-se ao intervalo entre a montagem da 

cobra, sua permanência como trabalho e à desmontagem que retorna o 

material ao seu estado primeiro, podendo ser transportado para outros espaços 

e reinaugurar o relógio da existência de sua intervenção na paisagem. Por sua 

vez, ao ativar determinado recorte no conjunto da paisagem, Cobra Coral 

inaugura um espaço onde convivem sujeito-expectador, obra e paisagem 

geográfica, criando um diálogo entre as coisas (materiais empregados), obra 

(visualidade do conceito) e as pessoas nas mais diversas instâncias de fruição, 

desde a contemplação ate o olhar mais demorado e investigativo.  

O crítico e historiador de arte Frederico Moraes considera a série de 

trabalhos que empregam o material industrial na obra de Schwanke como 

proposições da ordem visual e cinética (KLOCK, BRASIL & SHULTZ, 2010). A 

diferença entre outros artistas que se apropriam dos utensílios do cotidiano, 

bem como da estratégia de repetição de um módulo, está no fato de que 
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Schwanke não intenciona uma critica social ou política, mas opera pelas 

possibilidades de construção do inusitado e reestruturação da matéria como 

jogo lúdico. Já a pesquisadora e crítica de arte Nadja de Carvalho Lamas 

assinala que articulam-se nessas obras questões do concretismo latino-

americano, da pop art, da apropriação de objetos do cotidiano, do minimalismo 

e também das intervenções urbanas (LAMAS, pg.18). Observa ainda que este 

aspecto compositivo e operacional aparece em outros trabalhos do artista, no 

qual  lança mão de baldes, mangueiras, grampos, sendo que através da 

repetição e da sobreposição, o objeto perde sua função ligada ao cotidiano, 

sendo reinventado e ganhando um novo significado poético e plástico. 

Por sua vez, a estrutura do trabalho através das articulações entre os 

módulos, assemelha-se ao processo dos Bichos (1960-1964) de Lygia Clark. 

Essas obras existem pela junção, através de dobradiças, de estruturas 

geométricas sólidas que dão forma maleável e cinética às esculturas, pedindo 

a participação direta do expectador. Conforme texto de 1960, a artista observa 

que: 

Nessa relação ente você e o “Bicho” há dois tipos de 
movimento, o primeiro feito por você, é puramente exterior. O 
segundo do “Bicho” é produzido pela dinâmica de sua própria 
expressividade. O primeiro movimento (que você faz) nada tem a ver 
com o “Bicho”, pois não pertence a ele. Em compensação, a 
conjunção de seu gesto com a resposta imediata do “Bicho” cria uma 
nova relação e isso soa possível graças aos movimentos que ele 
sabe fazer: é a vida própria do “Bicho” (CLARCK, 1986).

 
 

Os trabalhos concebidos por Schwanke sob o título de Duas propostas 

de atuação a nível de land art, podem ser considerados como herdeiros do 

neoconcretismo brasileiro. Porém extravasando as dimensões do objeto 

escultórico de antecessores como Lygia Clarck, ao ocupar um lugar da 

paisagem e redimensionar também o corpo do expectador, observa-se que o 

artista não pretende uma interatividade intimista através do gesto, mas pede a 

transitividade do corpo do espectador para experimentar o espaço Cobra Coral. 

Segundo seu projeto original, este trabalho estava previsto para ser instalado 

ao longo do litoral catarinense, mais precisamente entre balneário de Piçarras, 

próximo à cidade onde morava, Joinville, e a Lagoa da Conceição, em 

Florianópolis, tornando-se diálogo entre a obra e a cidade. Mas semelhante às 
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estruturas móveis e articulares de Ligia Clarck, era concebido para tornar-se 

presença, dando vida à fábula e gerando uma dimensão reflexiva na relação 

objeto, conceito e mundo.    

Processos de Fibrilação. Paralelamente aos trabalhos em que 

Schwanke se apropriou de objetos industriais e suas seriações, visitando 

estéticas de matriz conceitual e da repetição calculada da forma com o 

minimalismo, bem como o procedimento de apropriação de objetos triviais 

ressignificados pela pop art, o artista também criou uma numerosa produção de 

desenhos e pinturas aproximados da sensibilidade neo-expressionista, de 

matriz mais gestual ou expressiva, permitindo constatar na sua obra intensos 

trânsitos entre o concreto e o orgânico, o informe e o modular. Assim, por 

exemplo, a série conhecida como Os Linguarudos foi produzida de maneira 

intensa e numerosa, resultando em pinturas que sugerem perfis quase 

abstratos de homens ou mulheres com a boca aberta, sugerindo um volume 

semelhante à língua e nariz. Feitas em papéis individuais, ou repetidamente em 

grandes murais, na fatura destas imagens importava muito menos a minúcia e 

a qualidade do suporte que a força do gesto e da sensação provocados pelo 

ato pictórico. 

Neste sentido, parece conveniente considerar os percursos da vida 

destas formas inquietas de Schwanke, verificando aproximações e 

distanciamentos, procurando identificar como se dão as convivências de 

formas aparentemente distintas na obra do artista. Ao se apropriar de objetos 

industriais, o artista tange as sensibilidades modernistas que acreditavam na 

produção industrial como via de progresso social, aliando a produção plástica à 

fatura despersonalizada e à apropriação do objeto industrializado. Entretanto, 

material industrializado nunca repousa em si mesmo, mas cria constantes 

tangências com o universo orgânico. Conforme escreve em carta a Frederico 

de Morais a pior tragédia é o corpo (KLOCK, BRASIL & SHULTZ, 2010). Assim, 

sua obra não dialoga apenas com questões espaciais e formais, mas expande-

se para problematizar esse espaço-corpo como elemento orgânico e de 

subjetividade trágica.      
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Agnaldo Farias aponta o conceito de repetição como importante 

característica: o ponto em comum que eu saliento no trabalho do Schwanke é a 

série, a repetição, a idéia de uma insistência, de um ritmo (KLOCK, BRASIL & 

SHULTZ, 2010). Pode-se pensar tanto na repetição de um mesmo objeto, de 

uma imagem que se serializa, como nos gestos de sua fatura que se repetem 

intensamente: empilhar, encaixar, emparelhar.  Porém a noção de repetição na 

obra pode ser estendida por uma outra observada em carta para Frederico de 

Moraes em 1991, na qual o artista escreve sobre uma de suas pinturas, 

constituída de faixas coloridas paralelas: as listras comumente trepidam- 

fibrilação é o que faz o coração na hora do infarto, bate tão rápido que não 

bomba mais sangue, só trepida.  Repetição que abre mão da exatidão, para 

incluir o orgânico em seus percursos, a trepidação parece ser esse ritmo que 

não dá mais satisfação sobre si mesmo, não é motor de nada além da própria 

tremulação, deixando de encadear-se em casualidades para se tornar o motor 

trágico de seu ritmo - um ritmo tão referente a si mesmo que pode ser tomado 

como pura arritmia.   

Ocorre que esse movimento de fibrilação na obra de Schwanke também 

remete às forças estéticas apolínea e dionisíaca. Nietzsche associa a forma 

apolínea às noções de sonho, de forma idealizada e resplandecente, enquanto 

a potência dionisíaca está relacionada à embriaguez e à desmedida. 

Entretanto, apesar de serem potências opostas, pode-se entender que o 

apolíneo só existe junto ao dionisíaco, assim como é possível identificar um 

estrutura no corpo do caos, ou ainda, perceber o próprio caos como uma 

estrutura. Se um artista minimalista negaria uma forma subjetiva e o artista 

expressionista não desejaria nenhuma estrutura para a sua subjetividade, 

Schwanke escapou de qualquer uma dessas negações e usou as potências da 

subjetividade orgânica e da estrutura organizadora para criar sua forma 

singular, sua forma-fibrilação.   

Durante a década de 90, o artista passou a trabalhar intensamente com 

a luz como matéria-prima de suas obras. Através de instalações feitas com 

fontes de luz, destacado-se a obra Cubo de Luz, Antinomia, exposta na 21ª 

Bienal de São Paulo em 1991, que consistia em um cubo de 5 metros e meio 
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instalado no jardim ao lado do prédio da Bienal em cujas paredes internas o 

artista colocou 80 refletores de luz, quantidade suficiente para constituir a 

iluminação de um campo de futebol. Agnaldo Farias relata que era tão intensa 

a potência das luzes que, na hora que ligava o trabalho, a luz na Bienal caía 

num certo momento. A Agência Nacional de Aviação Civil, inclusive, teve de 

ser consultada, porque aquele facho de luz se projetava e atravessava o céu 

da cidade, poderia atrapalhar os aviões com rota para Congonhas (KLOCK, 

BRASIL & SHULTZ, 2010). Esta obra, apesar de se relacionar a processos 

industriais e geométricos, visto que se trata de uma forma cúbica e que só é 

acionada por artifícios mecanizados, toca também na noção de sublime, perigo 

e milagre, associando-se a uma aparição milagrosa, um feixe de intensidade 

desestabilizadora que irrompe em um céu desprevenido. 

Em Cubo de Luz, Antinomia Schwanke forja uma pura projeção luminosa 

dissipada num noturno céu, uma imagem- milagre, registrando o que não se 

prevê e nem se controla, que funda sua própria aparição e só pode ser pura 

intangibilidade. Assim, propõe algo incomensurável, alheio a qualquer 

delimitação ou margem, sublime. Trata-se de algo como uma luz emanada das 

trevas, sem casualidade, sem historiografia, a imagem como uma forma de 

fantasmagoria, um Fiat Lux. A condição desta imagem é o que Nietzsche 

descreve como a forma apolínea, no estado de sonho e de puro irrompimento: 

este é o estado de sonho apolíneo, no qual o mundo diurno se envolve num 

véu e no qual um mundo novo, mais claro, mais inteligível, mais comovedor e, 

contudo, mais sombrio, nasce e se transforma incessantemente sob nossos 

olhos (NIETZSCHE, 2007). 

Se Agnaldo Farias apontou a repetição, a criação de um ritmo, como 

uma constância na obra de Schwanke, já não se pode encontrar no Cubo de 

Luz, Antinomia a repetição no sentido da insistência da matéria ou persistência 

orgânica; mas ingressa-se nos domínios do incontido, do inquantificável, da 

forma em puro êxtase. Porém, mesmo esta visão milagrosa que o artista 

concebe não é pura em sua aparição, uma vez que: 

 Philo (o alexandrino) nos conta que a luz era uma imagem 
do Verbo Divino, era uma „luz invisível‟ perceptível apenas pela 
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Mente. Desta „totalidade de luz‟ o sol, a lua, a estrelas e os planetas 
retiravam porções de acordo com sua capacidade. O próprio 
processo da luz passando de invisível para visível tornava-a 
inevitavelmente menos pura por entrar na esfera dos sentidos 
(KLOCK, BRASIL & SHULTZ, 2010). 

Desta forma, mesmo a pureza luminosa com a qual o artista trabalha 

está sempre maculada pelo orgânico que lhe apreende. A fibrilação, neste 

sentido, é a forma que, por um lapso, abandona sua rigidez formal e atinge 

âmbitos convulsos, uma convulsão modulada, sempre antiga e sempre nova, 

uma intensidade que esquece de se dissipar.  Esta imagem da desmedida que 

é construída pela forma concreta também figura no trabalho Tetéia nº 1, de 

Lygia Pape (Nova Friburgo, 1927 - 2004), exposto na Bienal de Veneza de 

2008. Neste trabalho, um dos pavilhões da Bienal foi ocupado com uma 

instalação feita com fios de ouro iluminados por spots presos ao teto.  

Ângulos geométricos, incidências calculadas e paralelismos forjados 

foram criados para produzir a impressão de uma luz sobrenatural, um estado 

onírico e milagroso da forma. A imagem do milagre torna sua origem irrelevante 

e solicita apenas contemplação e recebimento fascinados. Lygia Pape refaz a 

imagem da anunciação, do modo com a pintou Fra Angélico entre 1435 e 1445. 

Nesta imagem, Fra Angelico justapõe temporalidade distintas: à esquerda 

mostra Adão e Eva após terem sido expulsos do Paraíso, sendo que o próprio 

jardim em que caminham parece ser terreno da casa onde se encontra o anjo 

da Anunciação. Nossa Senhora, recebe o anjo em profunda reverência e sobre 

seu corpo incide uma quantidade de feixes luminosos paralelos, vindos direto 

de uma fonte luminosa, semelhante a um sol. Fra Angélico cria diversos corpos 

geométricos em sua pintura, desde a arquitetura sólida da casa da Virgem até 

a luz divina que a atinge, formalmente organizada, reta e composta de linhas 

perfeitamente paralelas, ainda que seja a pura imagem do milagre do divino 

irrepresentável, que surge como a imagem solar.   

Tanto no Cubo de Luz, Antinomia, como em Tetéia 1 e na Anunciação a 

luz, como corpo milagroso, é fabricada a partir da forma geométrico. Conforme 

o crítico Roberto Pontual, esse convívio entre forma e desmedida é trágico e 

convulso – trepida – mas também revela a alegria das coisas mansamente 
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domadas. Exatas e risonhas retas incorretas. Assim, o caos e a precisão 

convivem delicadamente forjando uma espécie de sublime ou engendrando um 

milagre. O mesmo crítico escreve ainda: é exatamente a presença desse 

arcabouço de ordem e rigor, de economia e contenção, que funcionaliza a 

agudeza e/ou a violência do questionamento para que se voltam os artistas 

dessa causa. Sabem que o corte é mais drástico quando é calculado 

(PONTUAL,1978). 

O movimento de trepidação, aqui, é essa convivência entre o sublime 

onírico apolíneo e o êxtase da desmedida dionisíaca, convergência entre a 

forma trágica e a ideal, a premeditada e a acidental. Entende-se, portanto, que 

é esta potência drástica de reconhecer o mais violento que há na norma e o 

secreto ritmo de todo caos que se revela na convivência entre forma e informe 

na obra de Schwanke. Se fundem a correção e a incorreção em experiências 

que transitam entre o cálculo e a vibração, o determinado e o flexível, o instável 

e o variado, a linha e o espaço, a luz e a sombra. Em sua obra, Schwanke 

recusa as fórmulas das vanguardas em sua pureza e ousa fazer do orgânico 

um módulo, e da grade um informe, uma aparição, pois mais lhe interessava as 

potências, os gestos intensos, a pura forma levada à fibrilação.   

Consumação e fascínio. A luz sempre me seduziu, disse Schwanke 

numa de suas falas sobre Cubo de Luz, Antinomia.Tal como a mariposa, 

parecia guardar o desejo de procurar a luz incessantemente dentro da 

escuridão, penetrando a instância do sensível. Sua investigação sobre o 

fenômeno luminoso começou a partir de estudos de claro e escuro de obras 

renascentistas, a que denominou de A luz na quantidade máxima em requinte 

de representação. O artista comparava-as a revistas de publicidade e design, 

assinalando um caráter irônico e erótico nesses trabalhos; como se daquela luz 

divina e pura de La Tour em São José Carpinteiro houvesse um profano 

contido no próprio cerne da carne daquele que vê. Diferentemente da luz 

voluptuosa, que transforma o sagrado em opulento, suas instalações chegaram 

mais próximo da luz como Verbo Divino, pois tratava-se de:  

trazer esse fato cotidiano, que comumente deslumbra a 
todos, para o lugar de exercício puro de sensibilidade e estética (...) 
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Não havia porque fazer algo mais do que deixar a luz fluir, como 
quem recebe a música e divaga nos sentidos e sentimentos 
inconscientemente, e depois, num pequeno sobressalto, acorda e 
passa a perceber a realidade, ou o dado estético conscientemente 
(SCHWANKE, s/d ).  

Destaca-se um constante embate com aquilo que é colocado como 

realidade, afetando as fronteiras dos sentidos e signos: As coisas oferecidas 

pelo criador a outro indivíduo devem ser apenas referenciais, para que o 

receptor passe a criador e o círculo da criação se desenvolva em progressão 

geométrica, pois o importante tem que ser a criação, e não a limitação da coisa 

criada com relação ao indivíduo criador (SCHWANKE, s/d). Questionando a 

certeza daquilo que se toma como real, o artista propõe extrapolar os limites do 

corpo para chegar ao pleno exercício mental, transformando a realidade. Por 

meio da questão luminosa constrói uma linguagem que dialoga com a mente 

do espectador, colocando-se em constante trânsito: 

Na minha arte existe a criação referencial, da qual constam 
apenas referências a serem desenvolvidas pelo receptor. O processo 
mental é desenvolvido pelo receptor que os qualifica com novas 
criações, a comunicação ainda é impura, pois necessita a linguagem 
referencial. Mas a linguagem, aí, visa a sua transformação e a 
transformação das coisas pré-existentes; através da referência se 
elimina o “tentar convencer através dos sentidos”. A referência tenta 
eliminar o visceral e galgar o plano mental (SCHWANKE, s/d).  

Em outras palavras, o espectador se envolve com a obra não como 

participante de uma idéia já concebida, mas ele é parte da idéia e, assim, 

constrói e desconstrói as referências do artista, pois para ele está destinada la 

hendidura que se esconde en el juego de sus apariciones y desapariciones; el 

deseo y la consumación que manifesta ante nuestros ojos (HUBERMAN, 2007, 

p.11). Para a obra acontecer precisa do outro, situando-se entre aquilo que o 

artista coloca e o que o espectador recria: 

No processo do espectador completar a imagem real com a 
virtual ocorre o fenômeno mental em que se forma uma terceira 
imagem, que não é real nem virtual, pois é completa, essa obra é a 
obra criada pelo espectador. As raízes criadas pelo espectador estão 
contidas nas referências dadas pelo autor (SCHWANKE, s/d).  

Outra forma de pesquisa sobre a luz, utilizada por Schwanke, foi a 

fotografia, proliferando seu interesse pelo claro-escuro, via em tudo a forma da 

sombra se articulando ao volume: Comecei a disparar flashes e fotografar os 
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ângulos da casa (SCHWANKE, s/d). Novamente o estranhamento surge no 

jogo de aparecimento e desaparecimento daquilo que as dá a ver. A imagem é 

então a própria fotografia no seu momento de flash, quando a luz é captada no 

próprio instante da cintilação fotográfica, tornando aquilo que se vê como luz, o 

rastro de algo que acabou de desaparecer, pois ao materializar-se, a imagem 

se dissolve. Este fluxo traz consigo um sentimento de perda: 

É preciso que nos habituemos a pensar que todo visível é 
moldado no sensível, todo ser táctil está votado de alguma maneira à 
visibilidade, havendo, assim, imbricação e cruzamento, não apenas 
entre o que é tocado e quem toca, mas também entre o tangível e o 
visível que está nele incrustado, do mesmo modo que, inversamente, 
este não é uma visibilidade nula, não é sem uma existência visual 
(PONTY, 2009, p131).   

Nas fotografias em que o artista coloca-se em frente à câmera, a luz 

cumpre o seu papel corpuscular, projetando sombras como resultado do 

choque entre o corpo e a luz. Assim, tornam-se registros de experiências não 

apenas com a luz, mas da própria presença do artista que, ao comparecer na 

foto, assume o papel de sujeito- narrador. Em outra série fotográfica, com a 

câmera na mão, Schwanke utiliza-se do espelho, fazendo com que a própria 

luz inscreva-se na fotografia quando ocorre o flash. Diante do espelho, acaba 

se tornando também uma aparição luminosa, visto que é seu reflexo que é 

traduzido como imagem, salientando uma poética em que a luz reverbera na 

fotografia, através do movimento de materializar- dissolver- ressurgir. Nesta 

experiência, o que surge é uma pequena narrativa, sutil cintilação daquilo que é 

quase imperceptível aos olhos. Assim, a própria fotografia é o registro visual de 

uma busca marcada pelo fascínio pela luz, na qual fica também retida uma 

consumação: eis o homem que poderia deixar consumir, com perfeição, a 

mecha da sua vida na suave chama da narrativa (BENJAMIN,1992) .  
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