
3681 
 

 

ARQUIVO MORTO 
 
 

Iuri Aleksander Dias Fernandes de Souza - UEL 
 

Vanessa Tavares da Silva - UEL 
 

 
Resumo 
 
Este artigo desenvolve-se a partir do meu trabalho “Arquivo morto”, que surge de uma 
tentativa de trazer à imagem fotográfica uma corporificarão. O fato dela “ganhar corpo” não 
se dá no sentido material, mas sim de tornar-se presente enquanto experiência, deixando a 
postura de contemplação ou apenas fictícia da imagem.  Num primeiro momento faço uma 
análise das imagens estabelecendo oposição entre as que são fruto de um curto tempo 
exposição e as de longo tempo, fazendo relações com vida e morte, temporal e atemporal, 
expressivo e inexpressivo. Dadas estas oposições, estas imagens deixam as posições 
previamente definidas para atuarem de forma subjetiva e difusa enquanto experiência, que 
acontece em contato com o espectador. 
 
Palavras-chave: Fotografia, objeto, oposições, experiência, expressão. 
 
 
Abstract 
 
This article is developed from my work "Archive", which arises from an attempt to bring the 
photographic image a corporification. The fact that she "take shape" does not occur in the 
material sense, but making this up as experience, leaving the posture of contemplation or 
just fictitious image. Initially I develop an image analysis establishing the opposition between 
that are the result of a short exposure time with the images of long, referencing the 
oppositions life and death, temporal and timeless, expressive and inexpressive. Given these 
objections these pictures leave the positions previously defined to act subjectively and 
diffuse, in the form of experience that happens in contact with the viewer. 
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A experiência de definir oposições que em princípio era explorada como tema para 

alguns trabalhos me levou a refletir sobre questões estritas do campo da Arte, como 

o próprio caráter do fazer artístico e a impregnação de significados e experiências 

através de relações mútuas entre materiais, técnicas, símbolos e conceitos.  

Pensando que fotografia não é somente uma imagem que copia o mundo real, mas 

é um dado do próprio mundo, uma existência impregnada de significados, e que, em 

contato com outras formas de experiência, passa a assumir uma nova postura. 

Segundo Vilém Flusser “imagem e mundo se encontram no mesmo nível do real: 

são unidos por uma cadeia ininterrupta de causa e efeito” (FLUSSER, 2002, 14). A 



3682 
 

 

imagem não é a realidade do mundo, mas consequência da experiência no mundo, 

e a partir dela, ao mesmo tempo em que pode abrir janelas para novas formas de 

enxergá-lo, seja pela experiência de criar imagens, seja, apreciando imagens. Tanto 

para quem produz quanto para quem “olha” as imagens na sociedade 

contemporânea, é possível fazer múltiplas relações com este espaço que ela evoca. 

Foi pensando na possibilidade de relação com a imagem que desenvolvi meu 

trabalho “arquivo morto”.  Este trabalho consiste num caderno feito para parecer 

uma pasta de arquivo, e dentro dele foram colados retratos de pessoas, dispostos 

um em cada página. Cada pessoa fotografada tem duas imagens neste “arquivo”, 

uma feita com um tempo de exposição muito pequeno, e outra, feita com uma longa 

exposição. 

A imagem e o momento fotográfico 

Meu propósito inicial com este trabalho foi de estabelecer uma relação destas 

variações entre os tempos de exposição de cada foto com uma possível síntese da 

expressão. Neste processo, defini em meu trabalho uma fotografia denominada 

“viva”, e outra “morta”. A fotografia morta,defini como sendo a fotografia de rápida 

exposição, pois foi nela que percebi a chamada perda, ou melhor dizendo, morte da 

consciência do ser fotografado. No momento que sabe que está sendo fotografado, 

o modelo já não consegue escapar da presença forte da câmera fotográfica. Torna-

se um objeto manipulado por ela. Perde sua identidade. Morre. Enquanto não se 

ouve o click não há um reencontro, continua submerso num nada existencial. 

Segundo Roland Barthes “(...) não sou nem um sujeito nem um objeto, mas antes 

um sujeito que se sente tornar-se um objeto: vivo então uma micro experiência da 

morte”. (BARTHES, 1984, 27). 

Enquanto denomino a fotografia de rápida exposição sendo fotografia morta, a de 

longa exposição seria, portanto, a “fotografia viva”. Isso porque na fotografia de 

longa exposição, a pessoa que posa tem um tempo para se reencontrar, “achar sua 

essência”. Segundo Nelson Brissac Peixoto, “A longa imobilidade não resulta a 

penas no conhecido Rictus Mortis, mas, ao contrário, num a síntese da expressão”. 

(PEIXOTO, 2000, 303).  
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Se em nível conceitual estabeleço as definições de fotografia “viva” e fotografia 

“morta”, o que me interessa como resultado é a possibilidade da imagem enquanto 

presença. Eu me utilizo destas definições primeiramente para estabelecer uma 

relação entre elas e um propósito ao fazer a oposição entre fotografia de longa e de 

curta duração. Na relação direta com a obra estas definições tornam-se difusas 

diante da intervenção das imagens enquanto tal. A imagem feita com rápida 

exposição aparece com uma baixa luminosidade, que torna a imagem escura em 

tons baixos, como se estivesse enclausurada pela falta de luz. A outra imagem, feita 

a partir da longa exposição, aparece esbranquiçada, devido à entrada de maior 

quantidade de luz. Mesmo a fotografia que de forma consciente denominei “viva”  

não  trás uma passividade, pelo contrário, sua presença reforça o aspecto sombrio 

da morte, logo que sua aparência nos reporta a um plano que transcende a própria 

morte, expressando algo de fantasmagórico.  

A fotografia que denomino “Viva” demandou um tempo maior de exposição, com o 

fim de registrar aquela presença em função da maior exposição, de conseguir 

capturar a verdadeira expressão do modelo; a fotografia que chamei de “Morta”  fiz 

em uma fração de segundos, com a intenção de tentar descartar qualquer 

interferência temporal, não dando espaço para que o modelo se expressasse 

naturalmente. Posar para uma foto que acontecerá em uma fração de segundos não 

requer do modelo um autocontrole que possa “estragar” a imagem, a única 

preocupação dele é em tentar ser o mais natural possível, mas que de certa forma 

tende a “desnaturalizar-se”. Na fotografia de longa exposição acontece o contrário, 

pois pode vir o cansaço, a vontade de rir ou qualquer interferência externa ao 

indivíduo. Ele está suscetível. 

Fazendo uma análise a partir da imagem capturada e impressa, a busca de uma 

expressividade do modelo torna-se quase oposta à conseguida no momento em que 

a acontece o click. Na fotografia de longa exposição, o modelo estando suscetível a  

qualquer movimento, qualquer piscar de olhos, a respiração e os batimentos. Tudo 

foi registrado. O modelo nesse tempo transcorrido não estacionou numa pose, mas 

numa sucessão de poses quase imperceptíveis de serem notadas presencialmente. 

Isto fez com que a imagem se tornasse um pouco difusa. Não é possível identificar 

uma expressão, um sentimento, uma postura no modelo. Seu corpo aparentemente 

paira na imagem e seu espírito está longe. Aqui não mais as marcas do rosto que 
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indicam a existência estão aparentes, elas somem devido ao borrado intensificado 

pela alta luminosidade. A unidade do modelo fotografado dilui-se naturalmente. 

Na fotografia de curta exposição o fotografado assume uma postura e ela 

permanece, é verificável na imagem impressa, pois não houve a possibilidade de 

algo mais acontecesse a não ser a pose. A expressão no rosto torna-se definida e 

aparente. Percebe-se que é uma pose, mas ainda assim esta pose nos faz pensar 

sobre esta pessoa, e é possível identificar uma expressão em seu rosto. Ela é 

alguém que vive, pois todas as marcas estão visíveis em sua face. 

Neste trabalho o modelo é para mim como um elemento estético, bem como o 

cenário escolhido para a foto. O que me chama a atenção na hora de escolher o 

modelo é o quanto ele pode ter de exótico, mas não de forma exagerada. Meu olhar 

também se volta para pessoas que trazem na face marcas de um tempo vivido, 

como a barba e as rugas. Para mim estas escolhas são importantes no que se refere 

à expressividade da imagem do fotografado. 

 

Fig. 1  - Fotografia de curta exposição do trabalho Arquivo morto 

20 x 25 cm, 2010 
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Fig. 2 - Fotografia de longa exposição do trabalho  Arquivo morto 

20 x 25 cm, 2010 

 

Fig. 3 - Fotografia de curta exposição do trabalho  Arquivo morto 

20 x 25 cm, 2010 
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Fig. 4 - Fotografia de longa exposição do trabalho  Arquivo morto 

20 x 25 cm, 2010 

 

Fig. 5 - Fotografia de curta exposição do trabalho Arquivo morto 

20 x 25 cm, 2010 
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Fig. 6 -  Fotografia de longa exposição do trabalho  Arquivo morto 

20 x 25 cm, 2010 

 

Fig. 7 -  Fotografia de curta exposição do trabalho Arquivo morto 

20 x 25 cm, 2010 
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Fig. 8 -  Fotografia de longa exposição do trabalho  Arquivo morto 

20 x 25 cm, 2010 

Estas fotografias foram feitas a partir do processo fotográfico analógico. A imagem 

conseguida pelo filme fotográfico me interessa pelo fato de que ela me reporta a  

memória. O efeito conseguido por esta técnica evoca um estado bucólico, por ser 

um processo fotográfico antigo. Combinado com o sombrio de uma imagem e a 

luminosidade da outra, remeto-me a algo que se foi. Um antepassado desconhecido, 

um cadáver, um espírito, a perda de uma identidade. 

O artista Christian Boltanski tem seu trabalho sempre envolto por esta neblina que 

recai na memória, na perda e na morte. Ele se utiliza da fotografia e a reporta a 

grandes instalações, fazendo com que esta imagem deixe sua condição 

bidimensional, para ganhar um corpo. Em seu trabalho  é notado a questão da perda 

de identidade ou a morte, no momento em que apresenta os retratos postos em 

conjunto, como se fizessem parte de um catálogo de desaparecidos ou vítimas de 

um holocausto. Porém, dentro destes trabalhos que se configuram em grandes 
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espaços, é possível reconhecermos, nas diversas fotografias, o que ele chama de  

pequena memória, aquela que é inerente ao indivíduo. 

Christian Boltanski...concerne ao que ele chama de pequena memória. Não 
aquela dos monumentos e do monumental da Humanidade com h 
maiúsculo, mas aquela da vida cotidiana, aquela dos sem nome. O próprio 
dessa "pequena memória" é sua fragilidade. Ela desaparece com a morte. 
Essa perda de identidade é muito difícil de aceitar, diz ele, porque ela é uma 
igualização no esquecimento.( LEENHARD, 2000, 5-6) 

O indivíduo que Boltanski propõe em alguns de seus trabalhos é aquele que, de 

certa forma está fragilizado em uma totalidade, e por isso nega suas memórias, 

nega a essência do seu próprio ser, pois esta tornar-se-á insignificante frente à 

memória concebida coletivamente, à memória histórica, mas são estas pequenas 

memórias, essas pequenas existências que constroem toda e qualquer cultura. Em 

meu trabalho, para uma fotografia de curta exposição ele _ o individuo _  posa, talvez 

por sentir-se intimidado e com medo de agir naturalmente, isso por que sua máscara 

não pode ser tirada e sua essência revelada; talvez uma memória que se queira 

esquecer e que neste momento possa vir à tona. Para uma fotografia de longa 

exposição, ele tenta posar, mas não consegue, pois já está imerso naquilo que se 

chamamos de “naturalidade”. 

 

Fig. 9 - "Reserve-Detective III,”. Christian Boltanski. 1987 
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O objeto 

Em meu trabalho “Arquivo morto” a experiência se torna subjetiva e análoga, e no 

momento que apresento estas imagens em duplas é no intuito de propor as 

ambiguidades entre vida e morte, real e irreal, claro e escuro. Posso dizer que o que 

estimula meu trabalho é o desejo de, com ele, propor situações lúdicas e 

experienciais. Tudo o que existe no objeto final é resultado de infindáveis 

questionamento e experimentações. A estratégia que desenvolvi para entrar neste 

jogo foi a de definir oposições. Partir do olhar e do pensamento de que tudo no 

mundo tem um contrário, um avesso ao seu verdadeiro estado no mundo. As 

oposições são o que me prepara o terreno para que eu possa explorar as 

especificidades e individualidades do material, dos elementos gráficos e dos 

conceitos, segundo minha forma de percepção. Definir oposições não veio de forma 

aleatória ou por dedução, mas já era algo presente, impregnada na minha formação, 

por minhas vivências com o mundo. Os desdobramentos e mudanças que 

acontecem no trabalho são resultados parciais da minha existência no que diz 

respeito, inclusive, às investigações, em vários sentidos, ao longo do processo. 

Colocados como experiência, os opostos deixam a posição de duplos simétricos 

para atuarem de forma subjetiva, e, portanto difusa. Nisso podem assumir uma 

postura de enfrentamento e / ou de fusão com a outra parte. Sendo relativizados, os 

opostos passam a habitar um mundo - situação como sujeito, passando de um 

estado objetivo para subjetivo. 

É neste sentido que proponho o título “Arquivo morto”; logo que estas imagens não 

se encaixam num determinismo definitivo, apresentam-se opacas a meras deduções 

e representações, fazendo-se significativas através da relação intimista com o 

próprio mundo e com quem a observa.  

A imagem que eu procuro não é a imagem bela, nem imagem inusitada, e tampouco 

a imagem representada, mas a imagem presente, uma imagem que habite o mundo, 

que se torne corpo, na realidade, corpo e alma de si mesma. Ferreira Gullar em seu 

texto “Teoria do Não-objeto” nos propõe uma arte que deixa o seu lugar de objeto a 

ser apreciado para atuar radicalmente na realidade, e este objeto só se fará 

significativo com a presença do olhar do expectador. 
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O não-objeto reclama o espectador (trata-se ainda de espectador?), não 
como testemunha passiva de sua existência, mas como a condição mesma 
de seu fazer-se. Sem ele, a obra existe apenas em potência, à espera do 
gesto humano que a atualize. (GULLAR, 1959,94). 

 É neste sentido de presença que vou buscar a ludicidade. A experiência lúdica  

acontece em plano real, mas no seu desenrolar acaba por transcender a realidade 

cotidiana, tornando-se uma nova realidade. A imagem que proponho não é somente 

contemplativa, mas ativa, ela joga com quem a observa. “O jogo não é vida 

“corrente” nem vida “real”. Pelo contrario, trata-se de uma evasão da vida “real” para 

uma esfera temporária de atividades com orientação própria”. (HUIZINGA, 1990,11). 

A escolha de trazer os retratos para dentro de uma pasta de arquivos foi com a 

intenção de que estes também pudessem ser manipuladas pelo espectador, 

aproximando-os deles e vice-versa. O trabalho passa então, a assumir também um 

corpo material, presente fisicamente no mundo. Esta presença material aproxima o 

trabalho dos outros sentidos, podendo evocar novas sensações e percepções. 

Nesse sentido faço uma menção ao “manifesto Neoconcreto” redigido por Ferreira 

Gullar, frente à arte Neoconcreta brasileira. Em seu texto Gullar diz que:  

A obra de arte não se limita a ocupar um lugar no espaço objetivo- mas o 
transcende ao fundar nele uma significação nova que as noções objetivas 
de tempo, espaço, forma, estrutura, com, etc.; não são suficientes para 
compreender a obra de arte, para dar conta da sua “realidade” (GULLAR, 
1959, 82). 

Em minha produção estou sempre fazendo uma relação ou uma comunicação entre 

aquilo que é imagético e aquilo ganha corporeidade e interfere diretamente no tempo 

e espaço a qual está suscetível. Esta relação pode surgir muitas vezes pela 

definição de oposições ou pelo próprio desdobramento do trabalho enquanto corpo 

presente, passando estas oposições a habitarem um espaço subjetivo. Em “Arquivo 

Morto”, as oposições iniciais definidas por mim se deram, a partir do fato de ter 

nomeado, por uma dada circunstância, a foto "viva” e por outra, a foto “morta”. 

Oposição que surgiu a partir de uma teoria, de um ponto de vista estabelecido que 

se deu, exclusivamente pela reação do ser fotografado com o momento fotográfico. 

Quando esta relação se torna imagem impressa, passa a ser um elemento subjetivo 

em relação a pontos de vista. Não vejo mais oposições, mas duas imagens que 

assumem suas posições próprias e sua aparência e construção é que vai torná-las 

significativas a quem as observa. Neste desvencilhar de um dado conceitual para 
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uma experiência direta com o mundo, que é reforçada no momento que transformo 

estas imagens em objeto manipulável. Isso se dá com o intuito de deixar o estado 

imagético, para assumir uma postura de “ser” e “acontecer” no espaço, podendo 

gerar novos estímulos.  

Considerações finais 

Para mim o objeto artístico não deve atuar como elemento apenas a ser apreciado, 

mas ser sempre um ser-presente, que habita a realidade e ultrapassa as limitações 

objetivas do mundo, mesmo que este ser-presente seja uma fotografia. Meu trabalho 

requer sempre do dado da superfície, daquilo que é planificado, impresso. Evoco a 

fotografia na tentativa de, a partir destas condições, poder questioná-las. A 

necessidade de trazer tais condições surge, pois elas são para mim dados a serem 

ultrapassados, no sentido de tirar da imagem, bem como da superfície, do 

planificado e do impresso a sua alusão ao falso do mundo real. 

 

Fig. 10 -  Arquivo morto – objeto, 21 x 29,7 cm 

2010 
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