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A presente pesquisa, denominada Autopaisagem: uma possibilidade, é uma investi-

gação poética sobre minha produção como artista visual considerando uma série de 

trabalhos realizados durante o Mestrado em Artes Visuais do Centro de Artes da Uni-

versidade Federal de Pelotas. Este fazer ocorreu dentro de questões pertinentes ao 

universo da fotografia e da utilização do suporte em vídeo. O caminho da investiga-

ção é dividido em três momentos. Em um primeiro, faço uma auto-investigação ao 

relatar meu percurso poético até esta etapa do mestrado. Em uma segunda fase, é 

proposta a reflexão sobre este caminho feito, considerando suas possibilidades feno-

menológicas em meu papel como artista diante do que vejo. Dentro desta relação, há 

a busca de uma reflexão genealógica sobre este fazer que, embora considere certo 

conflito com a primeira posição, permitiu observar que a formação desse olhar partiu 

em muito do que aprendi a ver por meio de outros artistas e da consciência de minha 

reflexão como observadora diante do próprio trabalho. Uma terceira parte dedica-se 

especialmente a pensar os trabalhos propostos dentro da série Autopaisagem tendo 

em vista, especificamente, o diálogo entre o fenomênico e o genealógico expresso 

neste fazer.

Palavras-chave: poética visual, fotografia, vídeo, fenomenologia, genealogia.

Resumo





The present research, denominated Autopaisagem: a possibility, is a poetic investiga-

tion about my production as a visual artist considering a series of works realized du-

ring the Master’s Degree in Visual Arts of the Centro de Artes in Universidade Federal 

de Pelotas. This has occurred within issues pertinent to the universe of photography 

and the use of video support. Therefore, the investigation is divided into three mo-

ments. In a first, I realize a self-investigation while reporting my poetic journey to this 

stage of the master’s degree. In a second phase, it is proposed to reflect on this path, 

considering its phenomenological possibilities in my role as an artist in front of what 

I see. Within this relation, there is the search for a genealogical reflection on this work 

which, although it considers a certain conflict with the first position, allowed to ob-

serve that the formation of this look departed in much of what I learned to see throu-

gh other artists and of the conscience of my reflection as an observer in front of one’s 

work. A third part is devoted specially to thinking about the works proposed within 

the Autopaisagem series, specifically in view of the dialogue between the phenome-

nal and the genealogical expressed in this work.

Keywords: visual poetry, photography, video, phenomenology, genealogy.
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 A presente pesquisa em poéticas visuais decorre de um olhar reflexivo acerca 
da produção artística em fotografia e vídeo que desenvolvi entre 2015 e 2017, perío-
do em que cursei o Mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas. 
Componentes da série Autopaisagem, as fotografias e vídeos partem de recortes do 
próprio cotidiano. Além desta conexão, que também permeia meu processo criativo, 
estes trabalhos se relacionam por meio de outra questão inicialmente empírica: as 
imagens são pensadas a partir de suas superfícies. Nesta referência inicial, torna-se 
relevante pontuar que a noção de autopaisagem funciona como uma espécie de “su-
porte” que permite a presença de elementos sensíveis no universo poético dos traba-
lhos, não sendo uma mera expressão do próprio dia-a-dia.

 Tendo como princípio um primeiro contato com os formatos fotográficos, di-
gitais e analógicos, surgiu em meu percurso uma maneira de expressar aspectos e 
situações da vida diária. Desta forma se originou o desenvolvimento de um olhar ob-
servador continuamente atravessado por questões que, a partir de meu processo de 
formação, puderam ser vagamente definidas como “estéticas”. Com o ingresso no 
ensino superior, no curso de Cinema e Audiovisual do Centro de Artes da UFPEL, tri-
lhei um caminho específico de apropriação prática e teórica referente à produção 
imagética. No decorrer deste caminho, interpelaram-me referências e influências 
que não apenas se sustentavam no escopo técnico, mas também puderam ser defi-
nidas por meio de uma relação fenomênica que afeta e faz sentir. Embora esta seja 
uma noção elementar no campo das artes visuais, percebo a existência de uma espé-
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cie de “fronteira simbólica” entre a objetividade técnica e a ordem do estético no Ci-
nema. Sendo assim, a presença do termo “estética” em meu pensamento denotou 
uma interpretação que considerava dicotômica: a relação entre a subjetividade poé-
tica e a prática técnica das imagens. 

 Conforme fui desenvolvendo minha própria produção fotográfica e videográ-
fica, percebi a estruturação da imagem e o enquadramento como características ca-
pazes de modificar e produzir sentidos. Frequentemente, esta possibilidade de res-
significar uma situação ou cena registrada pelo olhar manifesta-se por meio de 
elementos sensíveis presentes na imagem. Desta sensibilidade, surge o interesse 
pelo efeito fenomênico das convergências entre os formatos analógico e digital, du-
pla exposição ou sobreposição de imagens, aproximações entre elementos pictóri-
cos e fotográficos ou videográficos, dentre outros aspectos. 

 Na série de fotografias e vídeos Autopaisagem, que apresento nesta pesquisa, as 
questões do sensível revelam-se sobre a concepção de uma paisagem como invenção 
da artista. Neste caso, em atenção à reflexão feita no pensamento das artes visuais    
(CAUQUELIN, 2007), a noção de paisagem não é entendida como algo dado pela natureza, 
mas sim, enquanto uma construção imagética própria. Dessa forma, elementos e efeitos 
da estruturação no enquadramento fotográfico podem ser incorporados à ideia de paisa-
gem e, com isso, podem também reinventá-la. Nestas produções imagéticas, faço uso de 
recursos como a ausência ou multiplicidade do foco e a baixa profundidade de campo1 
para produzir um efeito de camadas por meio da superfície. Diante do observador, a ima-
gem se apresenta plena e orgânica, quase tátil, na forma de uma textura ou tecido. 

1 A profundidade de campo pode ser definida como a gama de distâncias em torno do plano focal na 
qual existe uma nitidez aceitável. Neste caso, nas fotografias e vídeos, utilizo-me da baixa profundidade 
de campo como um recurso que permite transitar entre os diversos níveis de nitidez da imagem ao va-
riar entre possibilidades de pontos focais no quadro.
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 Autopaisagem: uma possibilidade é uma pesquisa desenvolvida na linha de 
Processos de Criação e Poéticas do Cotidiano do Mestrado em Artes Visuais da UFPEL. 
Através do ato de confrontar o próprio percurso poético, assim como as referências 
artísticas e teóricas que me interpelam, intento encontrar possibilidades de autopai-
sagem compreendendo suas potencialidades e reverberações. No ensejo de pensar 
a própria prática, busco interpretar os elementos que constroem e subjetivam as fo-
tografias e vídeos que compõem a série. Como uma trajetória a ser percorrida, realizo 
associações e constato os atravessamentos entre meu processo criativo e a narrativa 
do universo sensível que permeia a elaboração de Autopaisagem. 

 A partir desta compreensão, torna-se possível ressaltar que tanto as fotogra-
fias quanto os vídeos não possuem um “assunto” ou tema específico, mas um convi-
te à abstração, uma espécie de diálogo com um potencial espaço off 2. Este aspecto 
define o que, em minha poética, chamo de autopaisagem: a apresentação de um 
espaço específico definido a partir da experiência de enquadrar o olhar. As criações 
imagéticas propõem um deslocamento para o olhar do observador através de cami-
nhos sugeridos pela imagem. Este espaço é construído sobre bases fenomenológi-
cas: situa-se a partir da imagem como uma presença diante do artista e diverge do 
fornecimento de uma percepção de origem clássica que, como observa Maurice   
Merleau-Ponty (2015), “nivela toda nossa experiência a um plano único do que é jul-
gado, por boas razões, como verdade” (2015, p. 34).

 Soma-se a este componente, a possibilidade de observação genealógica da 
construção deste olhar, em diálogo com o fenomenológico. Como será visto no de-
correr do trabalho, tenho consciência de que tal relação implica um conflito entre 

2 O espaço off, ou fora-de-campo, pode ser definido como “(...) o conjunto de elementos (personagens, 
cenário, etc) que, não estando incluídos no campo, são contudo vinculados a ele imaginariamente para 
o espectador, por um meio qualquer” (AUMONT, 2004, p. 24).
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noções específicas de um “sujeito” e sua relação com o objeto artístico. Sucintamen-
te, a fenomenologia propõe um sujeito que evolui ao longo da história e é capaz de 
clivar uma “inocência do olhar” diante do que vê. No entanto, tal comportamento 
“inocente”, que representa historicamente a ruptura com um modelo clássico de vi-
são, foi, por sua vez, fabricado em vista da própria decorrência histórica que constitui 
o sujeito. Ou seja, este trabalho representa, em parte, uma tentativa de pensar a 
construção de minha poética também à maneira genealógica, sem exclusão do que 
há de fenomenológico neste percurso. Como será enunciado adiante, compreendo e 
assumo como pesquisadora os riscos desta relação.

 Em Autopaisagem: uma possibilidade, intento construir uma espécie de in-
ventário próprio de afetos e reflexões que compõem a poética final. Envolta no fazer 
artístico, desde a fase inicial até o presente momento, busco interpretar os desloca-
mentos que o olhar experiencia ao percorrer os enquadramentos fotográficos e          
videográficos da série. Da mesma forma, também entram em discussão os meios que 
utilizo para construir as imagens, relativos tanto ao aspecto técnico quanto às subje-
tividades evocadas. Nesta relação, o processo de pensar as imagens-câmera3 é mar-
cado pelo retorno à circunstância da captação: um confronto entre a imagem en-
quanto presença e revelação e a artista-pesquisadora que observa e fotografa sem 
prescindir de sua condição genealógica.

 Como questão norteadora desta pesquisa, pretendo verificar em que medida 
a noção de autopaisagem pode ser considerada por meio de uma construção feno-

3 Como pontua Fernão Ramos, este conceito diz respeito a uma captação na circunstância da tomada, 
com a qual a imagem-câmera estabelece um vínculo especular assegurado pelo automatismo do apa-
relho. Ramos conclui: “que a imagem não seja o mundo trata-se de uma evidência.  Mas sua singularida-
de está em poder ‘fazer como’ dentro dos traços e das figuras que a conformam como imagem-câmera” 
(RAMOS, 2012, p.14).
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menológica e genealógica de meu percurso poético. Também, somam-se articula-
ções entre características da própria prática em fotografia e vídeo. Assim, neste cami-
nho traçado como artista-pesquisadora, intento observar como se estabelecem os 
confrontos, afetos e potências em Autopaisagem. Especificamente, busco compreen-
der as maneiras pelas quais se designam os atravessamentos entre um mundo que 
me é conhecido pelo exame direto dos sentidos e o isolamento proposto pelo dispo-
sitivo-câmera com representações claras e distintas do exterior. 

 No texto a seguir, em uma primeira parte, denominada Uma auto-investiga-
ção, realizo conexões entre o próprio processo criativo e aspectos do cotidiano in-
trínsecos à prática. Descrevo o percurso poético até o presente momento, traçando 
as principais confluências entre meus trabalhos pregressos, bem como as referências 
e motivações que caracterizam minha construção enquanto artista. Em um segundo 
capítulo, denominado Uma autopaisagem genealógica? somam-se reflexões com re-
lação aos conceitos teóricos que estimularam, instigaram ou agregaram diferentes 
possibilidades para a produção das imagens fotográficas e videográficas. Trata-se de 
pensar o caminho visto anteriormente através de um olhar mais aproximado que in-
tenta, justamente, perceber decorrências genealógicas em um percurso fenomeno-
lógico de formação do olhar. Ao considerar este mapeamento em relação às instân-
cias que fazem parte da própria formação como artista-pesquisadora, pretendo 
compreender as reverberações destes afetos e reflexões. Contemplando os acasos e 
descontinuidades que fizeram parte da elaboração da série de fotografias e vídeos, 
procuro interpretar os desdobramentos da noção de autopaisagem ainda virtual, po-
tencial, neste momento pregresso da pesquisa. 

 Por fim, na última etapa da dissertação, no capítulo Uma Autopaisagem, pen-
so a série de fotografias e vídeos de minha produção artística. Neste caso, esta refle-
xão se caracteriza pelas observações e interpretações com relação ao conteúdo ima-
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gético produzido como autopaisagem. Desejo instigar um olhar observador ao 
perceber novas formas de compreensão dos efeitos de uma construção evidente do 
fotográfico/videográfico, apontando as aproximações entre ambas as áreas de atua-
ção artística. Estão presentes no capítulo final os desdobramentos e inter-relações 
entre características do meu processo de criação, juntamente com questões relacio-
nadas ao contexto das imagens enquanto autopaisagens. Também, abordo outras 
poéticas que auxiliam no pensamento da produção prática de Autopaisagem. Nesse 
sentido, existe uma trajetória múltipla a ser percorrida: abarcar as repercussões do 
pensar e fazer a própria poética, ao mesmo tempo em que exploro as diversas possi-
bilidades oferecidas por um quadro de referências e influências artísticas. 

 Neste fazer, interpelam-se questões da ordem fenomenológica, de minha 
consciência poética como sujeito-artista diante do que vejo, como também o que, 
neste olhar, possui uma “arqueologia” genealógica: pertence a mim, mas devo estas 
escolhas a meu contato com diferentes formas de olhar de outros artistas e seus fa-
zeres poéticos. Estes olhares, incluindo meu próprio caminho, são atravessados por 
inúmeras decorrências históricas entrelaçadas com a poética.
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 Neste primeiro capítulo, pretendo rever projetos anteriores da minha produ-
ção artística em fotografia e vídeo. Ao realizar o exercício de pensar a prática em for-
ma de um “inventário” imagético, busquei identificar os elementos, afetos e escolhas 
que compõem meu fazer artístico, em uma “auto-investigação”. A partir do compro-
misso em descrever o próprio percurso poético, traço uma espécie de linha do tempo 
até chegar no momento do mestrado. Remontando a cronologia particular da práti-
ca em imagens, apresento produções fotográficas e videográficas pregressas, noções 
e conceitos aprendidos informalmente, referências que me motivaram, livros lidos na 
graduação em Cinema e Audiovisual, dentre outras questões. 

 Novas referências artísticas, curtas e longas-metragens que assistia com os ami-
gos, leituras despretensiosas em sites sobre fotografia e, evidentemente, o consumo de-
senfreado de imagens que ocorre na contemporaneidade: estas questões instigaram e 
atravessaram meu olhar com relação à prática em fotografia e vídeo. Não é difícil perce-
ber estes desdobramentos provocados por fatores do cotidiano no fazer artístico, assim 
como os desígnios e as transformações vividas durante a trajetória percorrida. Por meio 
do processo de desenvolvimento da própria produção, que se deu, em parte, em conjun-
to com a formação acadêmica, pude encaminhar minhas reflexões com relação a um 
ato já naturalizado em meu cotidiano: pegar a câmera e fotografar. Tornando-se uma 
atitude mais consciente a cada etapa do fazer, minha compreensão acerca do ato foto-
gráfico se desvelou através do pensamento sobre o olhar como protagonista da prática.
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 Partindo deste ponto de vista, que observa o desenvolvimento da própria 
produção artística, percebo que a diversidade de formatos e gêneros dentro da foto-
grafia foi, aos poucos, se desvelando em meu caminho. No início da prática, muitas 
pesquisas na internet e técnicas aprendidas em manuais sobre fotografia resultavam 
em uma grande variedade de descobertas. Curiosa, logo dava início aos testes, crian-
do diferentes experimentações digitais e analógicas. Objetivamente, meu primeiro 
contato com a fotografia ocorreu no suporte digital. No período em que cursava o 
Ensino Médio, em Pedro Osório/RS, utilizava a câmera digital automática da família 
para fazer autorretratos, assim como registros de meus amigos e de nossas saídas. 
Com a intenção de usar as imagens na rede social Orkut, especialmente popular no 
Brasil na década de 2000, era cada vez mais frequente minha relação com a fotogra-
fia. Em 2010, último ano escolar, época de vestibulares e conversas sobre a vida pro-
fissional, estava clara para mim a trajetória que gostaria de percorrer enquanto cria-
dora de imagens. À medida que o ano letivo se encerrava, aumentava o interesse em 
aprender tudo o que fosse possível em relação ao universo fotográfico.

 Neste percurso, ao conhecer o suporte analógico, chamou atenção as dife-
renças deste formato na representação imagética. Empolgava-me a diversidade de 
opções e possibilidades que este mundo analógico trazia. Como as diferenças entre 
35mm e 120mm, a beleza dos filmes em preto-e-branco em contraste à delicadeza de 
um negativo colorido, as infinitas marcas e modelos de câmeras e objetivas, e, princi-
palmente, as inovações que surgiriam a partir de misturas e reconfigurações que eu 
poderia causar. Observando antigas fotos familiares, que registravam tempos passa-
dos com muita precisão, notei as evidentes interferências de ruídos, má iluminação e 
demais surpresas que poderiam vir no processo de revelação das imagens.  

 Além disso, contemplar o acervo de fotografias das décadas de 1960, 1970, 
1980 e 1990 da própria família também causava uma sensação nostálgica, transpor-
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tando-me para tempos que não vivi, pessoas que não conheci e lugares que já não 
existem. Visualizava mentalmente um estúdio fotográfico abafado no verão de 1969, 
imaginava a pequena Pedro Osório em tons de cores desbotados e questionava-me 
sobre como minha mãe ou tia resolveram enquadrar aquela exata porção de espaço 
com aqueles exatos personagens. A seguir, localizam-se imagens que compõem este 
acervo fotográfico familiar, observadas nas Figuras 1 e 2.

 Na demarcação de contrastes que ponderei entre os suportes analógico e 
digital, estas duas fotografias representam algumas das características que me fasci-
naram ao conhecer o formato analógico. Sobretudo, busquei considerar o valor sim-
bólico e material que, por exemplo, um retrato familiar possuía na época: uma im-
pressão bem acabada e realizada em papel de alta gramatura que passava nas mãos 
dos parentes e preenchia os porta-retratos das estantes na sala de estar. Observando 
a Figura 1, imaginava em preto-e-branco o sr. Zetil, fotógrafo pedro-osoriense que 
exerceu a profissão durante décadas, compondo o retrato das três meninas em sua 
Rolleiflex 6x6, preocupando-se com a iluminação de seu pequeno estúdio e atento à 
finitude das prováveis 12 poses que o negativo 120mm permitia. 

 Ao me deparar com a Figura 2, vejo a importância das marcas deixadas pelo 
Rio Piratini na narrativa da fotografia registrada em suas águas. Desse modo, tam-
bém observo os vestígios literais que o Rio deixou. Em 1992, houve uma enchente em 
Pedro Osório que, dentre outras consequências negativas, levou uma parte do acer-
vo fotográfico da família, assim como modificou por total outra parte que restou. Esta 
marca está efetivamente impressa na imagem, em seu suporte em papel, corroída 
nas bordas pelo contato com a água. Tal como uma fotografia analógica, possui um 
“corpo” fenomenológico que é capaz de expressar não apenas o registro fotográfico 
objetivo, assim como também a decorrência de seu próprio passado como docu-
mento e arquivo pessoal. Trata-se da evidência do arquivo “corporal” de uma foto-
grafia analógica, que não encontra-se da mesma maneira no formato digital.
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Figura 1: Retrato em estúdio das três irmãs Hepp Wieth, 1969.
Fonte: acervo familiar.

Figura 2: Verão no Rio Piratini, em Cerrito/RS, 1985. 
Fonte: acervo familiar.
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 Ainda, noto o descompromisso do ângulo escolhido no enquadramento, que 
é capaz de transmitir a brisa de verão e as risadas do grupo de amigos. Mesmo altera-
dos, os tons de cores suaves são capazes de trazer à tona, com os olhos de hoje, uma 
atmosfera vintage, potencializada pelo caráter narrativo da cena retratada, que convi-
da o observador a imaginar um pequeno filme daquela tarde de 1985. Também, cabe 
observar que a imagem produz uma relação corpórea com quem segura a câmera que, 
curiosamente, não era recorrente no universo familiar dos anos 1980. Pela preciosida-
de do suporte fotográfico, neste tempo, os registros da maior parte das famílias trata-
vam de solenizar os momentos. É possível perceber que há uma “câmeracorpo” que 
produziu a imagem e estava, por sua vez, sentada em posição de descanso, em uma 
cadeira. Tal relação, absolutamente naturalizada no universo atual de circulação das 
imagens, chama a atenção por ser produzida em um outro tempo em que este tipo de 
conexão entre dispositivo e sujeito não era usual. A fotografia, produzida por minha 
mãe, foi apreendida pelo próprio olhar a partir da evidente despretensão que evoca, 
transformando-se em potência para a formação deste olhar fotográfico.

 Na reflexão sobre as diferenças entre tecnologias, fui descobrindo as possibi-
lidades de ambas na medida em que buscava contextualizar estas questões ao mo-
mento que estava vivendo, com os recursos que possuía. Interessei-me, dessa forma, 
por utilizar a estética analógica característica para retratar uma cena contemporâ-
nea, de minha própria vivência. Gostava também das diferentes maneiras de misturar 
as imagens analógica e digital, tanto na incorporação de alguns “efeitos” caracterís-
ticos de um suporte em outro, quanto nas prováveis hibridações que poderiam acon-
tecer ao utilizar, por exemplo, uma lente mecânica em uma câmera digital. Dessa 
forma, a produção de imagens analógicas foi inicialmente pautada pelo registro do-
méstico, utilizando-me de formatos como o 35mm e as câmeras instantâneas. Perce-
bo algumas destas questões nas Figuras 3 e 4, situadas na sequência.
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 O suporte analógico era sinônimo de experimentação nesta fase de desco-
berta. Fiz testes com as câmeras comuns que minha família utilizava antes de migrar 
para o formato digital e, logo depois, adquiri uma SLR4 Canon AE-1 que me introduziu 
aos ajustes manuais de diafragma5, obturador6 e ISO7. Um tanto mais familiarizada 
com esta relação menos automatizada, logo quis também aprender a lidar com uma 
câmera DSLR8, que conquistou-me com as promessas de infinitas possibilidades. Ao 
contrário da Canon AE-1, que impunha que eu repensasse cada fotograma que iria 
gastar do negativo, a Canon EOS Rebel T2i, com muito espaço de armazenamento 
para os arquivos fotográficos digitais, permitia que eu registrasse primeiro e avaliasse 
depois. Examinando todos os contrastes e encantos dos dois distintos universos fo-
tográficos, logo surgiu o interesse de utilizar estas escolhas e características sensíveis 
em favor de uma expressividade artística.

 Usualmente, desenvolvia as fotografias a partir de elementos presentes no 
próprio cotidiano, com situações espontâneas que surgiam em uma saída com os 

4 As câmeras SLR, sigla para Single Lens Reflex, utilizam-se de um sistema de espelho e pentaprisma que 
propiciam ao fotógrafo um retorno imediato e exato da imagem que será exposta no filme.
5 O diafragma corresponde ao diâmetro de abertura da objetiva fotográfica. Nesse sentido, a abertura do 
diafragma é proporcional à quantidade de luz que perpassa a objetiva.
6 Na câmera, o obturador funciona de forma mecânica, abrindo ou fechando de acordo com o tempo de 
exposição desejado.
7 A velocidade ISO, ou ASA, é uma configuração que define a sensibilidade do sensor (ou, no caso da 
fotografia analógica, do filme) à luz. Ainda que um ISO alto possibilite fotografar em condições de pouca 
iluminação, haverá maior presença de ruído e a consequente perda de nitidez na imagem. Ajustes bai-
xos de ISO garantem a nitidez, gerando mínimo ruído, pois captam menos luz.
8 As DSLR (Digital Single Lens Reflex) utilizam-se deste mesmo sistema de espelho e pentaprisma, sendo 
também câmeras monobjetivas. A principal diferença se dá na exposição, que é realizada pelo sensor da 
câmera, bem como no processamento da imagem que ocorre digitalmente. O fotógrafo também pode 
obter um retorno imediato de seu enquadramento por meio do visor LCD, acoplado na parte traseira 
destas câmeras.

Figura 3: Sem título, 2010. Fotografia analógica. 
Bettina Wieth. 
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amigos, ou pedindo para algum familiar posar em frente à câmera. De maneira geral, 
uma série de assuntos e temas interessavam meu olhar. Fazia retratos, registros da 
vida diária nas ruas, assim como também gostava de fotografar elementos da nature-
za. Meu principal objetivo na fotografia era tornar aquele enquadramento atraente 
para o olhar, utilizando-me de alguma proposta específica, ou mesmo de questões 
narrativas que a imagem pudesse evocar. As fotografias a seguir (Figuras 5 e 6) fazem 
parte deste momento inicial de minha prática. Acredito que a   presença dos elemen-
tos citados anteriormente nestes enquadramentos indica alguns interesses e influên-
cias do desenvolvimento da própria percepção.

 De forma geral, as imagens foram realizadas em meio a situações cotidianas, 
como uma viagem em família ou um passeio por Pedro Osório. É oferecido o enfoque 
à qualidade singela de um momento, que surge ao olhar descontextualizado de uma 
ação ou de um motivo específico. Há uma preocupação incipiente em dialogar com 
o formato original das imagens. Os enquadramentos também priorizam o céu, que se 
mistura por completo com os demais elementos da estruturação. 

 Torna-se importante pontuar que estas primeiras imagens pautam o início do 
próprio processo de descoberta enquanto fotógrafa. Neste período inicial da trajetória 
prática, como uma adolescente que vivia em uma pequena cidade no interior do Rio 
Grande do Sul, acredito que a fotografia possibilitou-me usar de diferentes perspectivas 
com relação à vida diária em Pedro Osório. Os sentimentos de não-pertencimento e in-
satisfação norteavam minha relação com o município que oferecia limitadas alternati-
vas em relação ao que fazer com o tempo livre. Muitos fins de semanas foram marcados 
pelo desagrado de encontrar as mesmas pessoas nos lugares usuais. Além disso, como 
em qualquer zona interiorana, havia pouco espaço à transgressão, ao que diverge à nor-
ma socialmente imposta. As sensações de mesmice e tédio se sobressaíam e frequente-
mente me impediam de olhar as ruas de Pedro Osório sem desejar estar em outro lugar. 

Figura 4: Sem título, 2010. Fotografia analógica. 
Bettina Wieth. 
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Figura 5: Sem título, 2010. Fotografia digital em formato original 4:3. Bettina Wieth.
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Figura 6: Sem título, 2010. Fotografia digital em formato original 4:3. Bettina Wieth.
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 Nesse sentido, a fotografia oportunizou observar esta paisagem do interior 
gaúcho de forma dissociada da prática usual do próprio lugar. Permitiu que pudesse 
habitar a cidade de outra maneira, experienciando-a de uma forma diferente do que 
era rotina. Comecei a passear com a câmera por suas ruas e pelos locais que mais 
gosto contemplando os detalhes que chamam a atenção. Observei através das lentes 
uma outra Pedro Osório, compreendendo sua simplicidade e seu bucolismo quase 
campestre. Este movimento só foi possível através da compreensão da operação de 
fotografar como o ato de colocar as coisas sob o olho do microscópio ou de uma 
observação um tanto asséptica que ocorre pelo ato de enquadrar. Percebi os impac-
tos de uma vivência guiada pelo sensorial, pelo sensível, no desenvolvimento de mi-
nhas produções fotográficas como objetos poéticos ainda incipientes.

 Ao utilizar o Rio Piratini ou o quintal de casa como cenário, deparei-me com uma 
maneira alternativa de assimilar o próprio cotidiano no lugar ao ressignificá-lo através 
do ato fotográfico. Junto à curiosidade de manipular a câmera e com as novas ideias que 
iam surgindo, conseguia capturar imagens do cotidiano ao mesmo tempo em que alme-
java torná-lo mais interessante. Conforme constatava a expressão de algumas fotogra-
fias que produzia de maneira descompromissada, passei a me desafiar na experimenta-
ção de diferentes suportes e formatos. Encorajei-me ao fazer uma conta na rede social 
Flickr, dedicada à construção de portfólios virtuais, o que simbolizava particularmente 
uma transição no próprio entendimento enquanto fotógrafa, uma criadora de imagens.

 Dentro deste contexto, uma referência que teve o papel de movimentar a pró-
pria compreensão acerca da vivência no interior gaúcho foi o filme brasileiro Os Fa-
mosos e os Duendes da Morte9 (2009), dirigido por Esmir Filho. Baseado no livro homô-

9 Torna-se relevante pontuar que este filme foi analisado em meu Trabalho de Conclusão de Curso em 
Cinema e Audiovisual (UFPEL/2014), intitulado “A imagem fotográfica como moldura cinematográfica: 
opções estéticas de enquadramento em filmes contemporâneos”.
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nimo de Ismael Caneppele, o longa-metragem narra de maneira sensorial as angústias 
e dilemas da vida de um adolescente. Com cenas gravadas em Lajeado, Estrela e Ar-
roio do Meio, cidades do interior do Rio Grande do Sul, o filme é expressivo em sua 
temática e nas escolhas estéticas. Sobretudo, é capaz de abordar singelamente ques-
tões intimistas registradas em um inverno melancólico da pequena cidade da trama 
ficcional.  Ao assistir este filme, pouco depois da data de lançamento, imediatamente 
identifiquei-me com o universo sensível que apresenta nas situações vividas pelo 
protagonista. A produção cinematográfica tinha como locações algumas paisagens 
muito similares às de Pedro Osório, como a icônica ponte de ferro, os trilhos do trem, 
as estradas de terra batida e a constante névoa que cobre suas ruas nas frias manhãs.

 Do mesmo modo, o documentário Morro do Céu (2009), de Gustavo Spolidoro, 
explora formas de abordar as especificidades da paisagem da localidade homônima 
próxima a cidade de Cotiporã/RS, ao percorrer o universo sensível do adolescente Bru-
no, morador da zona rural da região. A partir de uma estrutura que dialoga com aspec-
tos do cinema ficcional, o filme funciona como um retrato contemplativo das vivências 
e experiências do adolescente. Em Morro do Céu, Spolidoro, que desempenhou todas 
as funções técnicas de realização audiovisual, guia a experiência do observador por 
meio de uma construção poética evidente. Como um relato do cotidiano, a câmera, 
contemplativa e contida em poucos movimentos, acompanha Bruno e seus amigos 
em paisagens de abundante vegetação, rios e morros. Também destacam-se as carac-
terísticas estradas e túneis ferroviários, acompanhados de pores do sol encantadores, 
em semelhança às paisagens de Os Famosos e os Duendes da Morte. Além destas cone-
xões, as duas produções cinematográficas também inspiram-me na construção poéti-
ca dos enquadramentos dos diretores de fotografia de ambos os filmes.

 Envolta nas questões que giram em torno do universo fílmico de Os Famosos, 
contemplei também as inserções videográficas de aspecto caseiro dentro da estrutu-
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ra do filme. Estes vídeos são introduzidos na história em momentos específicos den-
tro de uma relação diegética entre suportes cinematográficos e videográficos. Nos 
vídeos domésticos, as personagens Jingle Jangle/Garota Sem Pernas (Tuane Eggers) 
e Julian (Ismael Caneppele) gravavam a si mesmos usando artifícios estéticos que 
melhor exprimissem os próprios cotidianos. São estruturações visuais revestidas de 
um certo lirismo articuladas em vídeos de baixa resolução com enquadramentos 
centralizados e horizontais, uso de uma multiplicidade focal, falta de nitidez e trepi-
dação nos movimentos de câmera feitos com a mão. Além da motivação para obser-
var a mim mesma e o próprio cotidiano por meio de um olhar sensível exercitado 
através da câmera, interessou-me esta mistura entre diferentes formas de expressão 
artística que o filme propõe em sua estrutura e narrativa. 

 Na aproximação com o suporte analógico, conforme recebia os resultados 
dos primeiros negativos fotográficos, crescia meu encantamento com o processo: 
sentia a imagem analógica mais palpável e menos efêmera que a digital. Somadas à 
recente redescoberta de Pedro Osório sob uma ótica que preza o sensível, as caracte-
rísticas próprias desta “escrita” analógica causavam em mim uma vontade ainda 
maior de sair às ruas e fotografar. Ansiosamente, aguardava pelo dia da semana que 
poderia ir à Pelotas, cidade vizinha, para levar o negativo já queimado em algum dos 
laboratórios fotográficos do centro. 

 Inicialmente, optava pela revelação do filme colorido ou preto-e-branco com 
serviço de impressão das fotografias no tamanho 10x15cm. Saía financeiramente 
abalada, mas geralmente feliz com as surpresas agradáveis que aqueles enquadra-
mentos impressos em papéis brilhosos traziam. Do mesmo modo, em variadas situa-
ções, lidei com a frustração de perceber algum erro que causou a perda de um en-
quadramento ou até mesmo do filme inteiro. Posteriormente, observava com atenção 
os negativos, que eram devolvidos em um pacote amarelo da Kodak, com forte odor 
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dos químicos usados no processo. Também, comecei a optar pela digitalização dos 
negativos fotográficos, que eram entregues em um CD.

 Percebia minha preocupação em observar cada detalhe, desde o ISO ideal 
para determinada situação, até a interferência que a revelação do laboratório provo-
cava no enquadramento. Geralmente utilizava o fotômetro10 próprio da Canon AE-1 
que era preciso. Porém, também gostava de fazer pequenos exercícios de fotometria, 
buscando calcular ou adivinhar alguns ajustes para determinada iluminação. Em ou-
tras ocasiões, deliberadamente utilizava superexposição ou subexposição11 na tenta-
tiva de compreender as maneiras que estes defeitos intervinham no enquadramento.

 Passei a ponderar mais sobre outras escolhas que poderiam ocasionar efei-
tos variados na estruturação das fotografias. Experimentei usar na câmera um ajuste 
de ISO que não correspondesse ao negativo, tentei provocar flares12 nos ângulos que 
escolhia e até mesmo utilizei algum objeto transparente em frente à lente para obser-
var os resultados. Pesquisava sobre as definições dos filmes que estavam disponíveis 
nas lojas locais, assim como também lia sobre aqueles que eram indicados para de-
terminada iluminação ou outros negativos que fotógrafos recomendavam.

 Em um fórum na internet, conheci o movimento da lomografia13, criado na 
década de 1990, que inspirou-me com inovações no suporte analógico. O site oficial 
reunia a experiência de diversos fotógrafos e consumidores ao redor do mundo que 

10 O fotômetro serve para medir a quantidade e intensidade de luz no ambiente, em uma leitura precisa 
das determinadas condições de iluminação. Pode ser já internamente incorporado às câmeras, ou mes-
mo um aparelho externo manual de medição de luz.
11 A superexposição e a subexposição são compreendidas como defeitos ocasionados por um tempo de 
exposição incorreto, seja na fotografia digital ou analógica. Uma superexposição resulta em uma fotografia 
excessivamente iluminada, enquanto uma subexposição é consequência de uma iluminação insuficiente.
12 O flare, ou lens flare, é uma espécie de distorção ótica causada pelo atravessamento direto entre a 
fonte de iluminação e as bordas da lente fotográfica.
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trocavam ideias sobre os filmes, câmeras, lentes e demais acessórios vendidos na 
loja virtual. Na época, interessava-me o desprendimento de uma exatidão técnica 
que a lomografia sugeria com suas “10 regras de ouro” e câmeras feitas com lentes de 
plástico. Ângulos despretensiosos, flashes estourados, vinhetas que emolduravam os 
enquadramentos, distorção ótica e cores vibrantes compunham as características 
que a fotografia lomográfica propunha nas experimentações. Frequentemente, pas-
sei a acompanhar as novidades da Lomography, na busca de produtos interessantes 
ou inspiração para novas ideias.

 Havia lido algumas dicas lomográficas que sugeriam a utilização de negativos 
específicos para uma iluminação em uma ocasião oposta à considerada ideal. Ade-
mais, vi usuários do fórum relatando resultados imprevisíveis com o uso da técnica de 
revelação em processo cruzado14 em filmes color-slide. Dentre outros, optei pela com-
pra do Lomography X Tungsten ISO 64, filme positivo de grão fino originalmente criado 
para proporcionar tons de cores precisos a fotógrafos que trabalham em estúdios fe-
chados iluminados com luzes de tungstênio. Na intenção de utilizar o processo cruza-
do na revelação e experimentar esta inversão no balanço de branco das fotografias, em 
uma tarde de sol, coloquei um rolo do X Tungsten na Canon AE-1 e fiz uma caminhada 

13 Em 1982, na União Soviética, é criada a câmera 35mm LOMO LC-A, que rapidamente se populariza 
devido aos baixos custos e resultados surpreendentemente interessantes. A partir da efervescência da 
LOMO LC-A entre fotógrafos amadores e profissionais, que começa a ocorrer em escala global, o movi-
mento lomográfico oficializa-se em 1992, com a fundação da Lomographic Society International, em Vie-
na, Áustria. No decorrer das décadas, foram lançados outros modelos de câmeras lomográficas, como 
Actionsampler, Spinner 360º, Diana+, Lubitel, bem como uma infinidade de acessórios e filmes fotográ-
ficos. Pregando a liberdade e a despretensão no momento de captar imagens, a lomografia propõe foco 
nos acontecimentos cotidianos e simplicidades da vida diária. 
14 A revelação em processo cruzado, também conhecida como xpro, consiste no procedimento de, propo-
sitalmente, revelar um filme fotográfico em uma solução química destinada ao processamento de outro 
tipo de filme. Por exemplo, no caso do color-slide, que é um filme colorido positivo e necessita da revelação 
E-6, utiliza-se o processo C-41, que é originalmente usado na revelação de negativos coloridos comuns.
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na mata às margens do Rio Piratini, em Pedro Osório. A expectativa era justamente de 
subverter quaisquer aspectos técnicos que aquele dispositivo pudesse oferecer a favor 
de uma reconfiguração estética que eu estaria provocando com os registros fotográfi-
cos feitos desta maneira. A Figura 7, a seguir, retrata minhas andanças neste dia:

 As motivações que levaram a registrar cada fotograma daquele filme parti-
ram do momento que estava vivendo e observando. Durante a caminhada que fiz, ao 
contemplar os arredores, encantava-me a simplicidade de cada possível cena. Podia 
capturar um instante do mergulho de um amigo, ou a espontaneidade dos cavalos 
pastando no campo. Percebi a beleza escondida dos fungos que enchiam a grama 
úmida, as águas calmas do Rio Piratini e constatei a autonomia de fotografar o que 
eu quisesse. Estas sensações me motivaram a registrar aquela localidade da maneira 
mais interessante possível. Buscava construir enquadramentos limpos e horizontais, 
e que sobretudo fossem capazes de exprimir a experiência singular de estar neste 
espaço. Através da fotografia, uma situação cotidiana como esta se torna oportuni-
dade de expressar e compreender melhor a própria subjetividade.  

 No momento em que vi os resultados da revelação deste filme, foi possível 
perceber a conexão entre as imagens. O processamento cruzado do X Tungsten trou-
xe à tona intensos tons de rosa, roxo, azul e amarelo em todas as fotografias registra-
das naquela tarde. De imediato, me senti orgulhosa dos resultados: na união entre 
um artifício da prática e o olhar sensível que lancei sobre os espaços percorridos, 
consegui reconfigurar visualmente aquelas localidades. Não era o mesmo campo 
verde recheado de árvores cujo caminho levava às margens do Rio Piratini. Era outro 
trajeto, um lugar que parecia saído diretamente dos sonhos. Com a câmera, compus 
esta paisagem onírica própria, que, a partir dos instantes de captação, teve a oportu-
nidade de existir materialmente nas criações resultantes. Em semelhança aos vídeos 
caseiros da diegese fílmica de Os Famosos e os Duendes da Morte, fui capaz de criar 
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Figura 7: Sem título, 2012. Fotografia analógica. Série Magenta. Bettina Wieth.
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um universo particular a partir do diálogo entre a própria poética e elementos que 
compõem aquilo que entendo e vivencio como realidade. 

 Também se torna relevante enunciar que nenhuma das imagens sofreu qual-
quer tipo de alteração na pós-produção, com exceção do processo de digitalização do 
negativo fotográfico, cujos resultados procurei manipular minimamente, apenas de 
acordo com o que cada frame exige. É relevante pontuar que, até o ano de 2014, usava 
o serviço de digitalização de laboratórios fotográficos de Pelotas, que por sua vez uti-
lizavam métodos excessivamente automatizados neste processo. Na Figura 8, é possí-
vel observar um exemplo deste serviço oferecido por um minilab local.

 No momento em que tive a oportunidade de adquirir um scanner dedicado 
para negativos 35mm, redigitalizei todo meu acervo analógico, obtendo resultados 
radicalmente diferentes daqueles demonstrados anteriormente. Em comparação à 
Figura 7, previamente localizada neste capítulo, notam-se na Figura 8 extremas inter-
ferências ocasionadas pelo processo realizado pelo laboratório fotográfico sem mi-
nha intermediação. Os tons de cores são distorcidos, o contraste é excessivamente 
salientado e a exposição do registro original é totalmente modificada. Devido ao ser-
viço desleixado, na época, julguei muitos dos registros que realizei nesta e em outras 
ocasiões como “ruins”, sem o conhecimento de que os enquadramentos poderiam 
ser reconfigurados através de um processo de digitalização cuidadoso. 

 Ao adquirir o scanner próprio, em 2014, tive uma experiência de redescoberta da 
própria produção no suporte analógico. No processo de digitalização, busquei utilizar de 
artifícios que pouco interferissem nos enquadramentos. Penso ser uma tentativa de apro-
ximação das características originais dos negativos e procedimentos de revelação especí-
ficos. Busco interpretar cada frame, realizando o exercício de lembrar as situações em que 
os registrei, em consonância com aquilo que desejo obter de cada criação imagética.

Figura 8: Fotograma digitalizado pelo laboratório fotográfico de Pelotas.
Fonte: acervo pessoal.
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 Imersa nos processos de descoberta e entendimento do próprio fazer artístico, 
percebi a etapa de observação e pensamento com relação às experimentações que reali-
zava como importante componente do processo criativo. Dessa forma, no momento pos-
terior à captação das imagens, dedicava um certo tempo em frente ao monitor do com-
putador para contemplar os detalhes das fotografias.  Por vezes, estas ficavam pairando 
em minha imaginação durante alguns dias, bem como em outras situações, sentia que 
ainda não havia amadurecido minha compreensão sobre determinada fotografia. 

 O processo reflexivo de observação das imagens propõe uma diversidade de 
apontamentos que constantemente permitem pensar a própria poética. Foi através 
deste pensamento reflexivo que consegui avançar no desenvolvimento das propostas 
artísticas. No momento em que fazia experimentações fotográficas, como as referen-
ciadas anteriormente, deixava-me levar pelas novidades e descobertas que a etapa da 
captação trazia. Todavia, apenas quando parava para observar as imagens recém feitas 
que era capaz de identificar as características que as compunham, assim como alguns 
elementos que as interligavam objetiva e subjetivamente. Empiricamente, priorizava 
enquadramentos horizontais, limpos de um excesso de elementos, que reforçassem a 
intenção de construir uma simetria entre os aspectos da estruturação fotográfica. 

 Minha formação inicial, que consolidou os saberes introdutórios componen-
tes da prática fotográfica, deu-se de forma autodidática. Neste processo individual, 
tive respaldo da internet em diversas pesquisas, fóruns de comunidades sobre foto-
grafia da rede social Orkut, em conjunto às dicas aprendidas em sites e blogs como 
Lomography ou Queimando Filme, além das horas de contemplação de diferentes 
galerias anônimas no Flickr. 

 Sempre que possível, buscava colocar em prática quaisquer novas informa-
ções aprendidas. Por vezes, antes de sair com a câmera em alguma caminhada foto-
gráfica, dava uma olhada em exercícios de técnicas de exposição ou dicas de estrutu-
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ração visual fotográfica. Porém, geralmente me aborreciam as regras específicas que 
tratavam a criação de imagens com o mecanicismo referente à reprodução de uma 
fórmula pré-estabelecida. Preferia desenvolver as próprias ideias, encontrando espa-
ço nos erros e acasos para sentir a liberdade de fotografar qualquer cena ou assunto 
que chamasse a atenção do olhar. 

 Também, baseava estes critérios de observação a partir de uma percepção 
estética que gradativamente ia se desenvolvendo. Continuamente, colocava em 
exercício o próprio olhar. Nesse processo, costumava contemplar, nas horas passa-
das na internet, galerias de fotografias e vídeos disponíveis em sites como Flickr e  
Vimeo15. Fazem parte deste espectro de referências que movimentaram a própria po-
ética artistas que, na época, não necessariamente se incluíam formalmente no cam-
po das artes visuais. No entanto, estes artistas estão em processo ou já buscaram 
esta inserção no presente momento.

 Nesse sentido, é possível citar a artista Tuane Eggers, cujo trabalho como atriz 
no filme Os Famosos e os Duendes da Morte mencionei anteriormente, como uma rele-
vante influência neste fazer artístico pregresso. Suas fotografias e experimentações vi-
deográficas evocam um diálogo constante com o onírico, marcado fortemente por uma 
relação entre o corpo e a natureza. Em autorretratos e fotografias de “miudezas”, a fotó-
grafa brasileira desenvolve projetos delicados que usualmente retratam elementos di-
versos da natureza e do cotidiano. É o caso da Figura 9 que me interessa justamente 
pelo uso de inovações improváveis para alcançar o resultado sensível almejado.

15 O Vimeo pode ser definido como um site de Video On Demand (VOD) que possibilita a publicação e o 
compartilhamento de vídeos.  Criado por um grupo de cineastas em 2004, nos Estados Unidos, Vimeo 
dispõe de um acervo de materiais videográficos de realizadores audiovisuais e entusiastas deste forma-
to de diversos países. 
16 Disponível em: goo.gl/7nZdx3 Acesso em 22/03/2017.

Figura 9: Orvalho, 2011. Fotografia analógica. Tuane Eggers.
Fonte: Portfólio da artista na plataforma Flickr16.
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 O uso da lupa, acompanhado pela baixa profundidade de campo que desfoca 
tanto o fundo quanto o primeiro plano da imagem, encantou-me na época pela simplici-
dade e inventividade. Acaba por ser, também, uma moldura dentro de outra: a lupa serve 
como uma janela que revela a pequenez das gotículas de água que pousam nas folhas.

 Como outras influências que também perpassaram a fase inicial da própria 
trajetória, chamavam-me a atenção os trabalhos analógicos dos fotógrafos Carolina 
Amorim e Rodrigo Sombra, que podem ser observados a seguir, nas Figuras 10 e 11. 
Ao acompanhar suas trajetórias por meio dos portfólios disponíveis no Flickr, perce-
bo que os olhares dos dois artistas se desvelam por meio dos próprios cotidianos. Em 
observações e interpretações acerca da vida diária nas respectivas cidades, os regis-
tros são feitos tanto em 35mm quanto em 120mm.

 As fotografias que fazem parte das produções dos artistas referenciados an-
teriormente contemplam um diálogo com a simplicidade cotidiana dos elementos 
que compõem suas poéticas. Também, os artifícios técnicos ou narrativos que estes 
usaram para chegar nos resultados finais. Influenciando-me a partir destas e outras 
proposições, passei a perceber diferentes possibilidades para o desenvolvimento do 
meu trabalho através do olhar fotográfico. 

 Nos momentos iniciais da prática em fotografia, mesmo de maneira incipiente, 
entendia o ato de construir um enquadramento como uma espécie de junção entre o 
pensamento fotográfico e determinada situação que recortei visualmente da vida cotidia-
na. Aplicava a noção de pensar fotograficamente a todo momento, selecionando com 
meu olhar cenas que chamavam a atenção mesmo quando não estava com a câmera em 
mãos. Além de auxiliar indiretamente em minha memória visual, este pensar fotográfico, 
funcionava como uma efervescência de ideias para elaborar meus enquadramentos. 

17 Disponível em: goo.gl/S5CyvH. Acesso em 22/03/2017.

Figura 10: Entardecer na Fazenda Boa Vinda/RJ, 2011. 
Fotografia analógica. Carolina Amorim. 

Fonte: Portfólio da artista na plataforma Flickr17.
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 Como uma “câmera-olho”, que a tudo observa e traduz em forma de enqua-
dramentos, costumava fotografar a diversidade de assuntos que chamavam a aten-
ção. Estas experiências da visualidade se davam naturalmente na própria prática, 
fazendo com que qualquer caminhada cotidiana pudesse se tornar fazer artístico. Da 
janela do ônibus ou por meio das contemplações que rotineiramente traço sobre os 
lugares e pessoas ao redor, uma diversidade de assuntos era selecionada nesta flui-
dez observativa do olhar. Analisava os trabalhadores nas paradas de ônibus, refletia 
silenciosamente sobre a expressão séria de um transeunte que fuma seu cigarro, as-
sim como contemplava os efeitos da luz do sol nos padrões das calçadas sujas.

 Essas simplicidades da vida diária me interpelavam, e, sobretudo, interessavam-
me as reconfigurações visuais que provocava nestas cenas com meus enquadramentos. 
Dava espaço à própria interpretação da situação, em vez da priorização do caráter docu-
mental do registro. No momento da captação de uma cena típica da street photography19, 
por exemplo, encantavam-me os entremeios das expressões dos pedestres, as ações in-
completas ou fora de contexto e as simetrias desarticuladas dos prédios da cidade. O 
surgimento destes recortes, que parecem já vir à mente “enquadrados”, não possui uma 
relação direta com o lugar que habito naquele momento. Em uma cidade que conhecia 
pela primeira vez, assim como nos corredores da casa de minha família em Pedro Osório, 
ponderava uma capacidade de manter o olhar em constantes movimentos. 

 No ensejo da poética, percebo que as relações que este olhar constrói se ba-
seiam em dois processos principais. O primeiro se encontra através da caminhada como 
prática artística, momento em que realizo observações e recortes de cenas do dia-a-dia 

18 Disponível em: goo.gl/oJx3Jm Acesso em 22/03/2017.
19 A street photography, ou fotografia de rua, preza pela espontaneidade do ato fotográfico em retratos 
de transeuntes e situações do cotidiano das ruas das cidades. Tratam-se de registros documentais, de 
caráter observativo, que não interferem ou modificam os acontecimentos retratados.   

Figura 11: Sem Título, 2011. Fotografia analógica
 com múltipla exposição. Rodrigo Sombra.

Fonte: Portfólio do artista na plataforma Flickr18.
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que interessam visualmente. O segundo aspecto está na organização estrutural destes 
elementos poéticos dentro de possíveis enquadramentos, etapa que ocorre em conjun-
to ao momento de captação. Os processos não são inicialmente racionalizados, pois 
este diálogo acontece de maneira fluida na criação, algo já naturalizado em meu fazer.

 De maneira geral, o deslocamento através da caminhada é o principal meio 
que utilizo para registrar imagens. Os percursos são realizados em localidades que per-
mitem acesso livre e relativamente seguro com o equipamento digital e analógico, além 
de oferecerem possibilidades de trajetos que interessem ao olhar. A caminhada, en-
quanto prática artística, implica a definição – prévia ou espontânea – de uma trajetória, 
um caminho a ser percorrido. Desse modo, os trajetos que exploro com a câmera são 
roteirizados pelas próprias percepções e afeições com relação ao lugar, além de suas 
prováveis potencialidades. Reconheço o espaço como um local de troca, um campo 
que permite a articulação e execução de diferentes proposições artísticas. É possível 
relacionar estas questões com o pensamento de Michel de Certeau (1994) quando afir-
ma que o espaço se faz na medida em que é vivenciado ou experienciado. Um lugar 
específico apenas se torna espaço enquanto o sujeito o ocupa, realizando uma ação 
que produz movimentos, potencializando e atualizando o lugar. Segundo Certeau,

 Seja nas ruas de Pedro Osório, ou num bairro de Pelotas que conheço pela pri-
meira vez, através da prática fotográfica integro meu olhar com vivências e apropria-
ções, tanto enquanto artista-pesquisadora, quanto sujeito que realiza um itinerário. 
Frequentemente, nestes deslocamentos, interesso-me por uma diversidade de assun-
tos e cenas. No momento em que percebo alguma situação em potencial, logo busco 

o espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente definida por um 
urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a lei-
tura é o espaço produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de 
signos – um escrito (CERTEAU, 1994, p. 202).
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possibilidades de enquadramentos que instiguem meu olhar. Assim, cada saída foto-
gráfico-exploratória funciona como um exercício estético feito a partir do cotidiano. 

 De acordo com esta perspectiva, Certeau pontua ainda que, no ato de cami-
nhar, o sujeito vivencia a espacialidade de forma palpável e sensível. Sendo um meio 
de “invenção do cotidiano” (CERTEAU, 1994), a apropriação prática é realizada pelo 
andante que experiencia a cidade, permitindo-se deambular e contemplar demora-
damente seus percursos. Nas próprias trajetórias observativas, permito-me guiar 
pelo momento que vivencio, sem cumprir a exatidão de um caminho pré-estabeleci-
do. Com a câmera, realizo desvios e delimito sensorialmente os múltiplos pontos de 
chegada. Por vezes, faço as próprias observações sobre o espaço em paralelo aos 
registros fotográficos, assim como em outras situações, aspectos do percurso inspi-
ram-me e denotam novas características às criações imagéticas.

 A partir destas “feituras de espaço” (CERTEAU, 1994), praticadas através da 
própria poética, fundem-se interpretações, lembranças e análises que delimitam as 
narrativas do cotidiano. Nas observações e compreensões traçadas pelo olhar deam-
bulante, uma diversidade de cenas e situações são retratadas com a câmera. 

 Como imersões na transitoriedade, no efêmero das ações rotineiras, as fotografias 
resultantes deste processo de criação dialogam com uma simplicidade cotidiana. De acor-
do com aquilo que cada imagem propõe, procuro usualmente interferir o mínimo possível 
no assunto retratado. A seguir, nas Figuras 12, 13 e 14, encontram-se três fotografias de 
minha produção artística do ano de 2013, que exemplificam as questões abordadas.

 A partir do ano em que iniciei a formação acadêmica em cinema, fui introduzi-
da a conhecimentos acerca das teorias e práticas audiovisuais.  Possibilitando refle-
xões relativas à produção de imagens, também realizava observações e cruzamentos 
ao traçar paralelos com a própria produção fotográfica. Por meio destes entendimen-
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Figura 12: Sem título, 2013. Fotografia digital. 
Bettina Wieth.

Figura 14: Sem título, 2013. Fotografia analógica. 
Bettina Wieth.

Figura 13: Sem título, 2013. Fotografia digital. 
Bettina Wieth.
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tos, fui capaz de avançar em diversas questões que envolvem o fazer em fotografia, de 
maneira consonante com as interpelações e influências que atravessavam na época. 

 Ainda que empírico, havia em meu processo de criação o desejo de misturar 
diferentes práticas artísticas em uma espécie de fruição entre referências, afetos e 
experiências adquiridas. Usava noções fotográficas na construção dos vídeos, assim 
como, por exemplo, buscava associar às fotografias elementos que suscitassem 
questões narrativas. A partir deste pensamento inicial, surgiu no percurso poético a 
vontade de misturar ao produzir imagens, em um movimento de apropriação dos 
desdobramentos entre estas diferentes expressões. Para além dos cruzamentos en-
tre referências artísticas de diferentes áreas que constituem minhas influências parti-
culares, penso que a noção de mestiçagem surgiu inicialmente pautada pelo desejo 
empírico de agregar novos sentidos aos enquadramentos. 

 Percebi as possibilidades que poderiam surgir por meio de elementos do 
próprio cotidiano imersos nestas possíveis misturas fotográficas. Em tentativas de 
aproximações entre os suportes, realizava diferentes propostas poéticas que movi-
mentavam a criação de imagens atravessadas pela ideia de mestiçagem. Por exem-
plo, as tentativas de reproduzir texturas e camadas por meio de artifícios técnicos 
usados na etapa da captação ou na pós-produção. Seja na prática da construção de 
uma imagem, ou mesmo inserida em meu olhar fotográfico, esta noção constante-
mente se fez presente em minha produção. 

 Torna-se importante ressaltar que estes cruzamentos imagéticos, estas mestiça-
gens, surgiram também através do uso de ferramentas de edição e digitalização de ima-
gens, por meio de softwares dedicados à pós-produção.  Manifestou-se desta maneira, 
em minha prática, a busca de técnicas que pudessem viabilizar os enquadramentos que 
almejava criar. Inicialmente, procurei adquirir noções básicas de edição de imagens no 
Adobe Photoshop, realizando tentativas de manipular minhas fotografias digitalmente. 
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 Seguia dicas aprendidas em leituras de manuais fotográficos, como a 8ª edi-
ção de Fotografia Básica de Langford: Guia completo para fotógrafos (LANGFORD, et 
al., 2008), cuja cópia repousava intocada na estante de livros da minha mãe em Pe-
dro Osório. Em meio às especificidades técnicas sobre diferentes processos existen-
tes para revelação de filmes fotográficos, regras de composição visual e orientações 
relativas às lentes ideais para cada situação, o livro abarcava alguns tutoriais passo-
-a-passo para uso de softwares, incluindo o Photoshop. Com os poucos conhecimen-
tos que detinha, me arrisquei nos primeiros aprendizados práticos.

 Apenas com o ingresso no curso de Cinema e Audiovisual que, em algumas dis-
ciplinas, tive contato mais abrangente com a pós-produção de imagens. Entre os primei-
ros semestres, parti de conhecimentos introdutórios como as delimitações entre subex-
posição/superexposição, brilho/contraste e aventuras com a ferramenta clone stamp, 
por exemplo, até noções mais avançadas, como as interpretações de histogramas, ferra-
mentas níveis e curvas e possibilidades de ajustes de cores. No princípio da trajetória 
nestas descobertas, softwares como o Adobe Photoshop se mostravam como programas 
“mágicos” onde qualquer ideia se tornava possível, sem a existência de limites.

 Dentre tentativas e acasos, exercitava as noções aprendidas nas próprias foto-
grafias, aplicando alguns efeitos automatizados, assim como também fazia testes com 
as diversas ferramentas disponíveis no Photoshop. Todavia, frequentemente decepcio-
nava-me com os resultados. Sentia que uma certa organicidade presente nas escolhas 
que fazia no momento em que construía meus enquadramentos se perdiam com as in-
terferências do software. Compreendia a necessidade de ter este respaldo dos conheci-
mentos em edição de imagens, porém, desagradava-me a ideia de consertar o erro co-
metido durante a captação através de uma perfeição técnica que considerava artificial.

 Em semelhança à ideia de caixa preta (FLUSSER, 2002), o Adobe Photoshop, 
que se utiliza de uma aparente objetividade como ferramenta, interpõe-se entre a 
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imagem “bruta” e seu significado. Como uma máquina, programada para produzir 
determinadas imagens a partir de certos princípios definidos previamente, o                   
software estabelece a falsa impressão de infindáveis limites. Para Vilém Flusser, o 
usuário desta máquina “domina o input e o output da caixa: sabe com que alimentá- 
la e como fazer para que ela cuspa fotografias” (FLUSSER, 2002, p. 15), desconhecen-
do a complexidade das etapas que ocorrem no interior desta caixa preta. Segundo 
este ponto de vista, no jogo entre inúmeras e finitas possibilidades, o Photoshop su-
gere caminhos programados, definidos por certa liberdade de escolhas que o usuá-
rio do software acredita exercer.

 Ao considerar estes questionamentos, penso na necessidade de uma pro-
posta que reinvente continuamente a função da máquina enquanto “caixa preta”. 
Utilizando as ferramentas e caminhos já propostos pelo software, um criador de ima-
gens pode também ampliar suas possibilidades poéticas ao subverter, pelo menos 
em parte, a automatização dos processos. Inventoras de potencialidades, as criações 
imagéticas resultantes não seriam simples imposições feitas pelo aparato técnico, 
mas sim, processos guiados e ponderados.

 Em aproximação a estas reflexões, dei início ao direcionamento das próprias 
concepções e definições com relação à edição de imagens. Passei a experimentar dife-
rentes efeitos criados a partir de outras possibilidades. Assim surgiu espaço para aplicar 
propostas alternativas na pós-produção: justaposições entre duas ou múltiplas fotogra-
fias, relações entre diferentes escalas, experimentação entre suporte analógico e digital. 

 Eram processos que se davam no momento de observação das fotografias 
que havia registrado recentemente, ou mesmo outras que permaneciam há anos em 
meu acervo. Ao encontrar uma fotografia específica, que possuísse determinadas ca-
racterísticas, provocava com o auxílio do software uma mistura com outro(s) enqua-
dramento(s), em uma sobreposição de imagens. Nestas etapas, utilizava apenas fer-
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ramentas básicas de recorte e ajustes de opacidade, sem a necessidade de usar 
filtros pré-definidos do Photoshop. Esta também foi uma maneira que encontrei de 
encantar-me novamente pelo suporte digital, oferecendo a este características que 
apenas julgava possíveis dentro da proposta própria do analógico.

 Passei, então, a provocar intervenções nos enquadramentos fotográficos com 
a sobreposição de imagens através do Photoshop, bem como também fazia ajustes ma-
nuais na própria câmera na busca de interferências visuais feitas a partir do conjunto 
ótico. Realizava estas intervenções manuais de diversas maneiras como, por exemplo, 
ao utilizar uma lente mecânica adaptada à câmera digital. Nas câmeras DSLR, de lentes 
intercambiáveis, tenho a possibilidade de usar qualquer objetiva que possua o mesmo 
tipo de encaixe, sejam estas mecânicas, de antigas SLR, ou próprias das novas gerações 
de equipamentos digitais. Com adaptadores específicos, posso usar, por exemplo, a 
lente Helios, comumente utilizada nas analógicas soviéticas Zenit. Conjuntos óticos 
como este, que, em décadas, podem ter perpassado por diversos donos, comumente 
carregam marcas temporais que transmitem certas características visuais às imagens.

 Do mesmo modo, descobri alternativas na utilização de acessórios como fil-
tros coloridos ou outros objetos em frente à lente. Tanto no suporte analógico, como 
no digital, experimentava com filtros que foram originalmente comprados para a câ-
mera da Lomography Holga 135BC. Eram pequenos filtros coloridos ou transparentes 
feitos de acrílico, e alguns destes possuíam demarcações que, em frente à lente, divi-
diam a imagem em duas, três ou quatro partes. Inspirada nas ideias lomográficas, em 
alguns momentos também experimentava com improvisações como papéis sulfite 
coloridos, papéis celofane, tecidos de diferentes cores e espessuras, pétalas ou fo-
lhas de plantas, entre outras possibilidades. 

 Especificamente no formato analógico, existe a questão do processo de digi-
talização das imagens que preferencialmente é realizado por mim. Esta etapa funda-
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mental do fazer envolve uma série de questões no que diz respeito às escolhas que 
podem ser tomadas durante os procedimentos. A qualidade é relativa, por exemplo, 
ao scanner utilizado no processo, assim como o software que o acompanha. Ademais, 
pode ser um processo totalmente automatizado por meio de pré-definições deste   
software utilizado, assim como pode haver a interpretação individual de cada fotogra-
ma do filme fotográfico, etapa que também pode ser realizada em programas como 
Adobe Photoshop ou Lightroom. A seguir, entre as Figuras 15 e 16, situam-se fotografias 
de minha produção artística do ano de 2013 que expõem algumas destas questões. 

 Ao passo em que descobria essas novas técnicas, percebia a naturalidade com 
que colocava em prática as experimentações fotográficas no cotidiano. Em meio a saí- 
das com os amigos e caminhadas pela cidade, registrava todas as cenas que meu 
olhar desvelava. Entre uma centena de imagens que captava com a câmera digital ou 
dentre as vinte e quatro ou trinta e seis fotos reveladas no negativo fotográfico, poste-
riormente selecionava uma, duas e, com sorte, três ou quatro que apresentavam resul-
tados que julgava interessantes. Nas diferenças entre os suportes, o digital permitia 
com que eu pudesse realizar diversas tentativas, articuladas previamente ou não, na 
busca de uma criação imagética específica. Já o formato analógico não oferecia esta 
possibilidade, ao passo em que eu deveria preocupar-me também com a durabilidade 
do filme fotográfico, os preços do serviço de revelação, dentre outras questões. 

 Todavia, depois de passar a considerar os defeitos como possibilidades, além da 
utilização de pós-produção da forma que cabia à cada fotografia, um novo horizonte se 
abriu na interpretação que fazia de minhas imagens. Com o acúmulo de material digital e 
analógico que já tinha, também pude lançar um novo olhar às imagens antigas guarda-
das no computador. Redescobri muitas fotografias “boas” que haviam passado desperce-
bidas e também me dispus a criar outras tantas ao observar tentativas que anteriormente 
não deram certo. Neste ponto, as sobreposições de imagens que fazia no Photoshop fo-
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Figura 16: Sem título, 2013. Fotografia digital 
com sobreposição de imagens. Bettina Wieth.

Figura 15: Sem título, 2013.Fotografia analógica com sobreposição de imagens.
Bettina Wieth.
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ram responsáveis por acréscimos no portfólio20 que até hoje mantenho na rede social 
Flickr. Se meu olhar fotográfico já selecionava cenas, que vinham à mente enquadradas 
como se fosse através do viewfinder21, das situações que eu vivia, assim como das quais 
fui mera espectadora, com as ideias das sobreposições surgiram inúmeras alternativas.

 Dessa forma, eu poderia criar pequenas “irrealidades”, cenários que, de fato, 
nunca existiram por completo. Mesmo que várias destas imagens fluidas entre distin-
tos enquadramentos fotográficos mostrassem usualmente uma representação dis-
tinguível – o ato de fumar um cigarro ou tomar um banho de rio – este “assunto”, se 
tomado individualmente, não é tão relevante para a interpretação da imagem. A fu-
são que a técnica de sobrepor fotografias oferece transforma e ressignifica a ação 
retratada, o que é o caso das Figuras 15 e 16. Em especial, estas imagens podem ser 
reinterpretadas a partir de suas especificidades e das sensações que exprimem. Os 
personagens são retratados com pouca nitidez, porém, revelam-se totalmente envol-
tos na atmosfera e na narratividade que sugerem. 

 Relevante pontuar que não previa estes resultados no momento em que re-
gistrei as duas imagens. Captadas em ocasiões distintas, as fotografias retratam situ-
ações espontâneas que observei em passeios pela cidade de Pedro Osório, em 2012. 
Coincidentemente, revisitei estas imagens um ano depois, em 2013, buscando com-
posições que se encaixassem para as sobreposições que estava testando. 

20 Desde o ano de 2010, mantenho o portfólio virtual no Flickr, atualizando-o conforme registro ou des-
cubro novas imagens fotográficas. A galeria pode ser acessada em: goo.gl/yLem3M 
21 Além de significar a possibilidade de um retorno imediato do enquadramento para o fotógrafo, o 
viewfinder de uma câmera delimita a exata porção do determinado campo de visão a ser retratado.
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 Em uma destas tentativas, misturei uma fotografia trivial do céu cheio de nu-
vens ao enquadramento que retratava os banhistas no Rio Piratini. Era uma água que 
ao mesmo tempo se confundia com céu, mas ainda assim, pessoas passavam, nada-
vam e se banhavam em sua superfície. Buscando a harmonia entre a escala das nu-
vens e as cores que remetessem a um universo onírico, depois de diversas tentativas, 
obtive o resultado expresso na Figura 16. Com semelhante proposta, apresenta-se o 
trabalho da Figura 15. Ao retrato de um fumante que captei com o filme Kodak 400TX 
P&B, misturei uma outra fotografia que retratava o céu nublado, com nuvens densas 
e escuras. Em outra camada, acrescentei a mesma fotografia em uma escala maior, 
com alterações na opacidade. Já na terceira etapa da sobreposição, adicionei mais 
uma vez a fotografia das nuvens redimensionada, porém, desta vez, fiz ajustes de 
preenchimento da camada a partir do Photoshop.

 Para além dos aspectos técnicos, percebo que as imagens geradas pelo artifí-
cio da sobreposição foram especialmente conectadas com meus afetos e percepções. 
Com a técnica de pós-produção, ofereço um ou múltiplos adendos à fotografia-base 
por meio das camadas de imagens justapostas. Observo que estes acréscimos funcio-
naram como complementos, que expõem de maneira mais palpável algo que já estava 
sutilmente presente na imagem fotográfica. As sobreposições escancaram o punctum: 
o elemento da estruturação visual que mais se impõe, aquele que repele ou atrai o   
observador. De acordo com a reflexão proposta por Roland Barthes, “o punctum é uma 
espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo 
que ela dá a ver” (BARTHES, 1984, p. 89). O autor acredita que, ao enquadrar uma foto-
grafia, o viewfinder acaba delimitando sua representação visual, sendo criado um 
“campo cego” que oferece ao observador a possibilidade de imaginar o restante daque-
le enquadramento.
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 Com a formação em Cinema e Audiovisual em andamento, interpelavam-me 
referências da bagagem adquirida no percurso, com os longas e curtas-metragens 
que assistia diariamente. Por meio de sugestões dos professores, temas debatidos 
em aula, ou a partir de pesquisas que realizei individualmente, manifestavam-se com 
frequência as influências fílmicas na própria prática artística. Dentro da cinemato-
grafia contemporânea, uma diversidade de propostas narrativas e estéticas interes-
savam a própria poética. Do mesmo modo, referências também surgiam nos diferen-
tes formatos de produções audiovisuais, em especial na linguagem videográfica.

 Neste sentido, é significativo pontuar as influências dos trabalhos do cineasta 
norte-americano David Lynch em meu fazer artístico pregresso. O universo onírico e não- 
linear que o diretor cria em seus filmes provoca incessantes diálogos entre aquilo que é 
racional e a ordem do irracional. Em filmes como Eraserhead (1977), Lynch propõe uma 
perspectiva que diverge radicalmente das formas cotidianas de interpretar o mundo. 

 Como seu longa-metragem de estreia no cinema independente, o diretor se-
gue uma estrutura experimental e fragmentada em Eraserhead que se revela como 
uma espécie de pesadelo ao observador. Com recorrentes aproximações às questões 
do movimento surrealista, que nunca deixaram de surgir em seus trabalhos futuros, 
Lynch se usa de elementos do bizarro e referências ao domínio do inconsciente. Nes-
se sentido, uma notável influência é o curta-metragem Um Cão Andaluz (1929), de 
Luis Buñuel, obra que marca a vanguarda cinematográfica do surrealismo. A estética 
sombria e misteriosa permeia a direção de fotografia de Herbert Cardwell e Frederick 
Elmes, que utilizam-se de referências do cinema noir e expressionismo alemão na 
composição dos enquadramentos em preto-e-branco. 

 Além de outros trabalhos de sua filmografia que fazem parte dos interesses e 
gostos particulares, como Veludo Azul (1986) e a série televisiva Twin Peaks (1990), 
também repercutiu na própria poética a música I´m Waiting Here, de 2013, realizada 
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em parceria entre David Lynch e a cantora sueca Lykke Li. No videoclipe22, cuja con-
cepção e direção são assinadas pelo artista visual Daniel Deisure juntamente com 
Lykke Li, o observador é conduzido calmamente em planos-sequência que vão do 
amanhecer até o anoitecer ao retratarem uma viagem de carro em uma infindável 
estrada no deserto. A música, que logo remete à trilha sonora de Twin Peaks, foi escri-
ta por Lynch e interpretada com delicadeza pela cantora sueca. Sua melodia singela 
acompanhada da voz hipnótica de Li é capaz de transpor uma atmosfera contempla-
tiva e, ao mesmo tempo, melancólica. O videoclipe, por sua vez, utiliza-se de propos-
ta semelhante nos planos horizontais e limpos de quaisquer elementos ou interfe-
rências que não fossem o céu e a paisagem da estrada.

 Na apropriação do vídeo enquanto um suporte para a poética, trilhei um proces-
so de aproximação entre os conceitos já aprendidos na linguagem fotográfica e novas 
noções adquiridas com a formação acadêmica em andamento. Como possuía uma câ-
mera digital fotográfica com o recurso de gravação de vídeos em Full HD, podia realizar 
pequenas experimentações a qualquer momento, o que desenvolvia em conjunto com 
as imagens em fotografia. A partir desta liberdade de exercer minhas proposições, consi-
derava desimportantes as barreiras e diferenças entre aspectos fotográficos e videográfi-
cos. Constantemente, provocava misturas entre os suportes ao cruzar e relacionar               
características que, em meu entendimento, especificavam estas expressões distintas. 

 Em paralelo à formação em cinema, que permitia relacionar-me com alguns 
formatos audiovisuais como curta-metragem, videoclipe e vinheta, dava início ao de-
senvolvimento de pequenos projetos videográficos na própria poética. Estas criações 
no suporte do vídeo apareceram como possibilidades dentro do desenvolvimento 
do fazer, usualmente aliadas às fotografias, tanto no sentido das ideias que as moti-

22 Pode ser assistido em goo.gl/YfCSoM. Acesso em 28/04/2017.
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vavam ou mesmo em relação às noções que utilizei para colocá-las em prática. Rea-
lizava os registros em vídeo nos mesmos deslocamentos fotográficos, a partir de pro-
posições que se manifestavam organicamente nas trajetórias percorridas.  

 De forma semelhante à prática em fotografia, uma questão recorrente nas 
imagens videográficas é a etapa de observação reflexiva dos materiais captados. No 
processo de desenvolvimento do próprio olhar, de acordo com os atravessamentos 
que tive neste percurso, pude lançar novas interpretações ao contemplar projetos 
prévios. É o caso do material originalmente gravado para a vinheta Farfalho em Gris 
(2011), que produzi em conjunto com a colega Mariani Lima, como exercício para a 
disciplina de Imagem Digital II no segundo semestre de Cinema e Audiovisual. O pro-
duto audiovisual, selecionado para o concurso de vinhetas na 3ª edição do Festival 
Manuel Padeiro, teve inspiração no poema homônimo escrito por Ju Blasina. 

 Na execução deste projeto, fiquei com a responsabilidade de fazer as grava-
ções em uma locação bucólica de Pedro Osório. Era um céu primaveril e ensolarado, 
em um dia especialmente ventoso. Consegui a ajuda de uma amiga da cidade, que 
aceitou posar em frente à câmera nesta pequena trajetória improvisada. Caminháva-
mos por uma estrada de chão cheia de longas subidas e descidas. Fiz as gravações 
conforme parávamos pela estrada, em captações já realizadas em preto-e-branco, uti-
lizando minha DSLR com lente zoom 18-135mm f/3.5-5.6. Como não havia estabelecido 
roteiro ou mesmo decupagem para as cenas que gravaríamos, selecionei de forma es-
pontânea algumas paradas durante a caminhada, de acordo com as especificidades 
que chamaram atenção do olhar. Nestes momentos, buscava direcionar as expressões, 
ações ou posicionamentos que minha amiga deveria ter nos enquadramentos. Os re-
gistros feitos nesta única tarde constituíram integralmente a vinheta Farfalho em Gris. 
Com montagem realizada por Mariani Lima, as gravações monocromáticas adquiriram 
caráter narrativo, compondo a atmosfera melancólica que definia a vinheta. 
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 Alguns anos após a realização deste projeto, revisitei a pasta do computador 
que continha todos os takes captados na caminhada daquele dia. Lançando um novo 
olhar sobre as gravações em preto-e-branco, percebi diversos instantes que não fo-
ram usados na montagem da vinheta. Também constatei que, assim como as fotogra-
fias, os registros em vídeo poderiam adquirir outra conotação a partir de uma nova 
proposta poética. Assim, atenta a este movimento de revisão do próprio arquivo           
videográfico, em 2014, dediquei-me às experimentações com a montagem de vídeos. 
Neste processo, do qual Por quase nada (2014)23 foi resultante, a concepção poética 
ocorreu paralelamente à montagem. Na linha do tempo do software para edição de 
vídeos Adobe Premiere, localizei alguns planos das gravações de Farfalho em Gris, em 
conjunto a outros registros, feitos em diferentes ocasiões. Todos os planos que com-
põem Por quase nada foram gravados em localidades de Pedro Osório, originalmente 
captados em preto-e-branco, sem a utilização de um tripé, ou mesmo qualquer alter-
nativa que oferecesse estabilidade aos poucos movimentos de câmera.

 Em sua curta duração, o vídeo revela uma personagem que veste roupas es-
curas e silenciosamente deambula pelos cenários bucólicos, conforme observa-se 
na Figura 17, situada a seguir. Assim como o observador nunca vê por completo o 
rosto da personagem, esta também não direciona seu olhar às proximidades da câ-
mera. Nas sequências contemplativas, proponho enquadramentos horizontais e cen-
tralizados, usando uma profundidade de campo que varia entre média e grande.

 Em aproximação ao processo de criação de Por quase nada, é possível situar 
o vídeo Esquenta o coração (2014)24, também gravado em Pedro Osório. Em 2012, por 
meio de uma caminhada que fiz em localidades situadas na zona rural da cidade, 

23 O vídeo Por quase nada pode ser assistido na íntegra a partir do QR Code
24 O vídeo Esquenta o coração pode ser assistido na íntegra a partir do QR Code.

Figura 17: Frame de Por quase nada, 2014.
Vídeo 1080p, preto-e-branco. 
Bettina Wieth.
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pude registrar de forma descompromissada o passeio. No momento em que fiz as 
gravações, estava fascinada com as potencialidades fotográficas/videográficas que 
encontrei na trajetória. Não era a primeira vez que havia ido até este lugar que, ape-
sar de remoto, era um passeio comum entre os pedroosorienses. Todavia, foi a pri-
meira vez que observei calmamente suas peculiaridades, em uma tarde ensolarada 
de inverno dedicada às deambulações com a câmera.

 Tratava-se de um antigo casarão abandonado há décadas que, apesar de estar qua-
se em ruínas, ainda conservava algumas de suas enormes salas e corredores. A casa, locali-
zada em um campo amplo e próximo à linha férrea, possuía partes destelhadas, paredes 
deterioradas e era completamente tomada por árvores, arbustos e folhagens que surgiam de 
todos os cantos. Com um amigo, percorri os caminhos do antigo casarão, registrando em 
pequenos vídeos em preto-e-branco as penumbras dos corredores vazios. Fiz algumas expe-
rimentações com superexposição/subexposição, buscando provocar contrastes entre as 
sombras do casarão abandonado e a iluminação natural do início de uma tarde de sol.

 Em um dos longos corredores, permaneci alguns passos atrás de meu amigo 
que andava tranquilamente contemplando aquela localidade. Ao avistar uma pe-
quena janela no fim do percurso, sentou-se em seu parapeito para fumar um cigarro. 
Impulsivamente, quis gravar toda a ação: o ato de preparar o cigarro enrolando o 
fumo com o papel, o curto instante de acender seguido pela primeira tragada e as 
diversas inspirações/expirações da densa fumaça. Com diferentes ângulos e takes 
únicos de curta duração, registrei aquele breve momento de introspecção. 

 Enquanto gravava um destes instantes, fui surpreendida pelas buzinas do trem 
que indicavam sua rápida aproximação. Sem querer perder um segundo deste aconte-
cimento, nem mesmo interrompi o vídeo que gravava antes ou sequer ajustei a exposi-
ção. Apenas enquadrei a passagem do trem sob a moldura de outra janela que ilumina-
va a sala à minha esquerda. Em um plano-sequência que durou pouco mais de um 

Figura 18: Frame de Esquenta o coração, 2014.
Vídeo 1080p, preto-e-branco. 

Bettina Wieth.
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minuto e meio, optei por manter o foco nos detalhes da janela-moldura, retratando 
com nitidez suas rachaduras. Devido aos ajustes de baixa profundidade de campo pos-
sibilitados pela lente Canon EF 50mm f/1.8, percebi a ausência focal que caracterizava 
os movimentos dos vagões do trem. Na Figura 18, torna-se possível observar a tentativa 
de construir a imagem em camadas. Fragmentei o foco nos detalhes na janela-moldu-
ra, nos galhos que a perpassavam, e, por último, na paisagem da linha férrea, apreendi-
da por meio dos movimentos rápidos do trem.

 Entretanto, dois anos depois, no processo descrito anteriormente de revisitar 
antigas imagens videográficas, foi quando descobri possibilidades interessantes 
para a montagem deste material. De forma semelhante à Por quase nada, através da 
montagem, busquei construir sutilmente uma narratividade. Outra conexão está na 
impossibilidade de afirmar se as ações retratadas em ambos os vídeos aconteceram 
em algum tempo e espaço existentes, ou se apenas representam devaneios de seus 
personagens incógnitos. Captadas em preto-e-branco, as sequências que compõem 
Esquenta o coração e Por quase nada não possuem som algum. 

 Ao refletir sobre os caminhos que também levaram às escolhas feitas no pro-
cesso criativo, constato o relevante papel do próprio contato com história do cinema. 
Nos primeiros anos da graduação, cruzei um percurso de conhecimento das cinema-
tografias de diferentes países, assim como as compreensões possibilitadas acerca do 
panorama histórico do cinema. Relembro a disciplina de História do Cinema que 
também me introduziu aos autores e obras fundamentais do campo audiovisual. Nas 
aulas noturnas, ideais para a exibição dos filmes discutidos, a professora apresenta-
va uma espécie de linha do tempo que percorria desde os primórdios do Primeiro 
Cinema até as cinematografias contemporâneas. 

 Interpretando e me apropriando deste repertório, interessei-me, sobretudo, 
pelo cinema silencioso das vanguardas da década de 1920. Pude observar a questão 
da supremacia da imagem, com a evidente preocupação dos cineastas em priorizar 
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a experiência visual. Do mesmo modo, percebi as narrativas não convencionais e as 
reformulações da objetividade, características de um cinema da experimentação. As 
subjetivações propostas pelas vanguardas dos anos 1920 se manifestam por meio de 
potentes e articuladas estruturações imagéticas. Em obras como O Gabinete do Dr. 
Caligari (1920), dirigido por Robert Weiner, e Metrópolis (1927), de Fritz Lang, observo 
os intensos jogos – narrativos e estéticos – entre as abstrações sugeridas pelos deva-
neios da imaginação. Tanto nos delírios dos personagens de Dr. Caligari, quanto nas 
proposições metafóricas da distopia de Lang, o observador se deixa levar pela dra-
maticidade dos cenários e pelos enquadramentos geométricos. 

 Também, na introdução às características da Montagem Soviética, pude co-
nhecer a obra de Dziga Vertov. O cineasta desenvolve o conceito de cinema-verdade 
(kino-pravda), defendendo a ideia de que o olho da câmera é mais fiel do que o olho 
humano, no que diz respeito à representação da realidade. Em O Homem da Câmera 
(1929), Vertov sai às ruas e registra imagens in loco de aspectos do cotidiano de Mos-
cou, Kiev e Riga, na URSS. Enquanto as filmagens são realizadas sem qualquer ence-
nação, aspecto essencial do kino-pravda, “na montagem, o ‘cine-olho’ reconstrói ra-
dicalmente as imagens-fato” (SARAIVA, 2012, p.135).

 Além das obras citadas anteriormente, torna-se importante mencionar as re-
verberações do filme Limite (1931), de Mário Peixoto, na própria trajetória poética. O 
longa-metragem silencioso possui uma estrutura narrativa não-linear e ausente de 
cronologia que funciona como uma espécie de poema visual, provocando o observa-
dor a olhar além dos enquadramentos.  A fotografia de Edgar Brazil, que se utiliza de 
sofisticados recursos técnicos, explora movimentos de câmera inusitados, close ups 
e planos-detalhe, além dos recorrentes planos longos e horizontais. Do mesmo 
modo, as estruturações imagéticas constantemente reforçam noções limítrofes por 
meio da intensa presença de linhas geométricas nas cenas em preto-e-branco. Limite 
encontra potência enquanto filme silencioso: a ausência de som é um recurso que 
conduz à supremacia da imagem, em sua poética.



 Ao percorrer estas referências, finalizo uma espécie de “inventário” do per-
curso poético pregresso ao momento de definição desta pesquisa em artes visuais. 
Tal caminho será especialmente útil para a próxima parte do trabalho, onde voltare-
mos a esta auto-investigação com o propósito de confrontá-la com uma possibilida-
de genealógica dentro da pesquisa.
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 Nesta seção, conforme observado no início, pretendo pensar potências e vir-
tualidades para a série de fotografias e vídeos denominada Autopaisagem, desenvol-
vida durante o período do mestrado. Por potências e virtualidades, compreende-se 
diretamente um fazer metodológico de “olhar para trás” e perceber indícios poéticos 
na caminhada como artista visual. O virtual pode ser definido em um de seus senti-
dos filosóficos em analogia com uma semente “que é uma árvore em potência”    
(GALVÃO, 2017, p. 109). Nesta forma de ver, há um conjunto de potências que estive-
ram presentes em um fazer pregresso, mas que precisam ser vistas e atualizadas 
como efetivas dentro da dinâmica de uma presente proposta poética. São questões 
que estiveram manifestas em momentos descritos na primeira parte do relatório e 
que, ao serem verificadas neste momento de maneira mais aproximada, revelam ca-
minhos a serem explorados na proposta poética deste trabalho. 

 Considerando o trajeto descrito em Uma auto-investigação, busco mapear 
aspectos constantes do fazer e suas relações com uma possível autopaisagem. Den-
tro desse contexto, também pretendo discorrer sobre as referências e influências do 
repertório em artes que transpassaram este caminho. 

 Imersa nesta pesquisa, pude compreender minha trajetória por meio de um 
pensamento reflexivo. Busco aqui as possibilidades em relação às características 
que de alguma maneira demarcaram esta concepção ainda virtual neste momento 
da pesquisa. Esquadrinho as reverberações dos repertórios vistos no Mestrado em 
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Artes Visuais sobre o próprio percurso tendo em vista a autopaisagem em latência. 
Não deixam de surgir também enfoques às questões do cotidiano e caminhos suge-
ridos por meio das reflexões dos autores. Com a produção de pensamentos que 
apontam caminhos para a poética final, repercutem as multiplicidades presentes no 
próprio processo de construção enquanto artista-pesquisadora.

 De certa maneira, esta proposta de reflexão se aproxima, em alguns pontos, 
de um movimento genealógico recuperado pelo pensamento de Michel Foucault em 
Microfísica do Poder (2012). Tal aproximação ocorre por conta da necessidade de se 
pensar a história, no caso a própria história, distante da concepção de uma mera 
evolução ao longo de um tempo, mas sobretudo através de uma rede de afetações 
que se estabelecem e me constituem como sujeito-artista. Trata-se de uma tentativa 
de recuperar a poética não exclusivamente pelos olhos de uma construção totalmen-
te própria, mas também na medida em que as imagens que vejo são em boa parte 
responsáveis por meu próprio fazer. Para Foucault, genealogia é 

 Em atenção a esta ideia, intento reportar ao passado para me referir ao pre-
sente, não prescindindo de uma condição histórica, ainda que dentro da própria     
poética, para localizar questões de interesse da pesquisa. Trata-se de investigar e    
observar aquilo que caracteriza a construção de meu universo sensível à luz de uma 
história de práticas e influências particulares. Na produção de um pensar interrogan-
te, busco abarcar a singularidade das vivências e práticas que me trouxeram até o 
presente momento. 

uma forma de história que dê conta da constituição dos saberes, dos discursos, 
domínios dos objetos etc., sem ter que se referir a um sujeito, seja ele transcen-
dente com relação ao campo dos acontecimentos, seja perseguindo sua identi-
dade vazia ao longo da história (FOUCAULT, 2012, p. 43).
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 Ao buscar uma aproximação genealógica no percurso, deixo em foco uma 
questão complexa relacionada a quem é o sujeito da poética e reconheço que existe 
uma dialética entre esta compreensão e a que propõe um caminho fenomenológico 
que, em boa parte, será tangenciado nesta pesquisa. Maurice Merleau-Ponty, por 
exemplo, propõe que “a pintura jamais celebra outro enigma senão o da visibilidade” 
(2013, p. 23). Este mundo visível ocorre diretamente diante de sua revelação direta ao 
olho do artista e, mais do que isso, esta é a proposição de um caminho metodológico 
para fazer e pensar artes visuais. 

 No entanto, no que pesem todos os limites entre modos de ver um percurso 
que considere exclusivamente o que se concentra sobre o visível, este fazer pode dei-
xar de lado um diálogo latente de uma prática artística que se constrói justamente 
por uma revelação potencializada, em parte, por dispositivos. Estes modos de ver, 
inclusive, podem ser colocados em lados opostos, como o próprio Foucault sinaliza 
em sua fala (2012), sobretudo quando se considera uma poética que se relaciona e é 
mediada por instrumentos técnicos historicamente constituídos25.

 Trata-se, também, de uma balança a ser equilibrada com o argumento de 
que, mesmo considerando a presença do genealógico, há um sujeito que “faz histó-
ria” e vê de uma forma poética, considerando sua própria história e “o campo dos 
acontecimentos” que estão em seu entorno. Mesmo sabendo dos riscos deste diálo-
go, acredito ser válida sua consideração e a proponho como forma de pensar a pes-
quisa. Feita esta constatação, olho a seguir a caminhada poética enquanto potencial 
para a sequência da pesquisa, dentro de sensibilidades fenomenológicas e genealó-
gicas, na medida em que ambas contribuem para meu próprio percurso.

25 Cabe observar a influência de Jonathan Crary e sua proposta genealógica de observação da própria his-
tória da arte, particularmente a partir de Técnicas do Observador: visão e modernidade no século XIX (2012).
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 As experiências ao cursar os dois primeiros semestres do presente Mestrado 
em Artes Visuais, bem como a realização desta dissertação, propiciaram subsídios 
que permitiram questionar e refletir sobre conceitos novos. Um caminho que, ao ser 
percorrido, oferece multiplicidades de apreensão e interpretação da própria poética 
e ressignifica o que passou e o que foi construído a partir desta formação.

 Através do olhar fotográfico, percebo diferentes possibilidades para o desen-
volvimento do próprio trabalho. Assim, nos enquadramentos, sugiro novas formas de 
observar o cotidiano, realizando exercícios diários do olhar. Traduzo nas molduras 
imagéticas recortes da vida diária sob uma perspectiva que os considera enquanto 
elementos sensíveis. Justamente no diálogo entre estes afetos e subjetividades, re-
presento noções de “realidade” sob um olhar inebriado em sua constante construção. 

 Realizando o exercício de olhar para trás ao revisitar estas produções, percebo 
que desenvolvia as imagens delimitando e articulando escolhas visuais no quadro. 
Naquele período, não possuía aporte teórico ou conhecimento prático para interpre-
tar os enquadramentos a partir da compreensão dos elementos estéticos utilizados. 
Eram escolhas e definições que partiam do conhecimento empírico, além da forma-
ção de um senso de estrutura da imagem que gradualmente ia amadurecendo.

 Todavia, estas experimentações iniciais marcam interesses que não deixa-
ram de surgir em meu trabalho. Até o momento atual, igualmente faço uso de ele-
mentos como a horizontalidade e a centralização, além do jogo entre nitidez e falta 
de foco, sombras e luzes e baixa profundidade de campo. Estes modos de construir a 
imagem fazem parte de um pensamento fotográfico já enraizado no próprio olhar, 
permeando minha produção artística como um todo. 

2.1 UM PERCURSO POÉTICO-GENEALÓGICO 
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 Este conjunto de imagens, situado nas Figuras 5, 6, 19, 20 e 2126, elucida a 
presença de algumas características que permeiam a construção dos enquadramen-
tos. Elementos como a horizontalidade, linhas, centralização, equilíbrio entre peso e 
leveza27  nas estruturações das imagens, indicam que estas foram elaboradas a partir 
de uma preocupação estética empírica.

 Os rostos dos personagens não são revelados, pois a expressividade de suas 
presenças se dá de maneiras diversas. As estruturações dos enquadramentos fotográ-
ficos são rigorosamente centralizadas e horizontais. Existe nos registros uma preocu-
pação com a simetria dos elementos visuais que guiam o olhar, tanto nas linhas geo-
métricas que atravessam os quadros quanto nas diferentes camadas que os compõem. 

 Sob uma perspectiva que discorre a partir de considerações da filosofia, psi-
cologia e artes visuais, o historiador norte-americano Jonathan Crary apresenta um 
panorama sobre a formação e as transformações da visão contemporânea. De acor-
do com as constatações de Crary, os movimentos e reconfigurações inerentes à his-
toricidade também ocorrem nas “formas de olhar” (2012) que se articulam e poten-
cializam-se nos modos de experienciar o mundo.

 

26 Neste e em outros momentos do texto refiro-me a imagens da própria produção já “colecionadas” no 
inventário de Uma auto-investigação. Ainda que sejam integrantes desta etapa previamente discutida, 
as imagens referenciadas também desdobram-se em questões debatidas neste segundo período. No 
caso do conjunto de imagens referenciado nesta nota, as Figuras 5 e 6, componentes desta fase inicial 
da trajetória, encontram-se nas páginas 34 e 35 do presente texto.
27 Nesta pesquisa, serão observadas as relações de equilíbrio entre peso e leveza nas estruturações visu-
ais dos enquadramentos. Segundo Rudolf Arnheim, “numa composição equilibrada, todos os fatores 
como configuração, direção e localização determinam-se mutuamente de tal modo que nenhuma alte-
ração parece possível, e o todo assume o caráter de ‘necessidade’ de todas as partes. Uma composição 
desequilibrada parece acidental, transitória e, portanto, inválida” (ARNHEIM, 2005, p.13).
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Figura 19: Sem título, 2011.Fotografia analógica.
Bettina Wieth.

Figura 20: Sem título, 2011.Fotografia digital.
Bettina Wieth.
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 A partir do final do século XVI, a câmara escura começa a se estabelecer en-
quanto representante una dos modos de ver demarcando as especificidades das re-
lações entre o observador e o mundo. Ademais, Jonathan Crary pontua que a câmara 
escura provoca e define um processo de individualização ao separar o ato de ver do 
corpo do observador. Neste processo de descorporificação da visão, a câmara escura 
deixa de considerar a “experiência física e sensorial do observador, suplantada pelas 
relações entre um aparato mecânico e um mundo previamente dado da verdade ob-
jetiva” (CRARY, 2012, p. 46). De acordo com esta visão, em um paralelo entre a câmara 
escura e a câmera fotográfica, por exemplo, evidencio que a primeira pretende o iso-
lamento do indivíduo quanto ao universo. No entanto, em oposição, a segunda é 
capaz de confrontar estas noções ao atentar às relações corpóreas e experiências 
sensíveis do observador, em uma interpretação moderna.

 Também, torna-se relevante ressaltar que, para Crary, a câmara escura não 
deve ser compreendida enquanto uma espécie de etapa originária do processo de 
reconfiguração das “formas de olhar”. Nos séculos XIX e XX, o surgimento do observa-
dor encontra-se na hegemonização de uma conjuntura que subitamente considera 
essencial a mobilidade do olhar. Neste contexto, não eram necessárias, por exemplo, 
as imposições geradas pela câmara escura que visavam excluir as subjetividades cor-
póreas do observador. No ensejo destas relações, considerando a linha da genealo-
gia, torna-se possível perceber as implicações destas “formas de olhar” na própria 
poética, sobretudo no desenvolvimento do olhar fotográfico. Como conclui Jonathan 
Crary, se por um lado o observador se mantém dissociado da pura operação mecâni-
ca, “por outro, sua presença na câmara implica uma simultaneidade espaçotemporal 
entre a subjetividade humana e a objetividade do aparato” (CRARY, 2012, p. 47). 

 De maneira geral, em minhas saídas fotográfico-exploratórias, realizo desloca-
mentos por meio da caminhada. Dessa forma, geralmente opto por cidades pequenas, 

Figura 21: Sem título, 2011.Fotografia digital.
Bettina Wieth.
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paisagens campestres, ou bosques e parques distantes do centro urbano. Nesse mo-
mento da prática artística, especialmente na construção de Autopaisagem, usufruo 
mais de espaços com natureza abundante. Em semelhança ao ato de interlocução, a 
caminhada enquanto parte do processo criativo pode apresentar-se como uma espé-
cie de desdobramento dos trajetos a serem percorridos. Ao extrair as potências dessas 
trajetórias, por meio do exercício de observação contínua, o olhar constrói as relações 
entre o sujeito-artista e o lugar praticado. Sendo assim, as intervenções artísticas e o 
próprio olhar estético sobre o espaço, apresentam-se como formas de reapropriação 
dos lugares. Através desta maneira de vivenciar o espaço, o sujeito-artista traça seus 
caminhos como proposições poéticas. No próprio fazer, estas práticas do lugar revelam 
paisagens potenciais que instigam e movimentam a experiência da caminhada. 

 Deste modo, observo pequenos detalhes de um universo “micropresente” nos 
musgos de uma pedra ou no movimento singelo das águas de um rio. Essa “micropre-
sença” significa algo que existe, mas só pode ser visto pela mediação de um aparato 
técnico: é como uma lupa posta sobre as superfícies que permite ao artista, portanto, 
possibilidades expressivas ao optar por um aumento da distância focal. Tal recorte cria 
uma imagem, literalmente, produzida por meio de um microscópio e, uma vez vista a 
partir dos enquadramentos, como que apartada de seu local de origem.

 Ao enquadrar estas “micropresenças”, o poético revela-se na observação feno-
menológica da superfície que está revelada. A “aparição” poética é produzida, em par-
te, por um aparelho que é microscópio do mundo. Torna-se possível relacionar estas 
questões novamente com a câmara escura quando se observa sua analogia histórica 
expressa no trabalho do pintor holandês Johannes Vermeer. Como pontua Jonathan 
Crary (p. 50), nas pinturas O Astrônomo (1668) e O Geógrafo (1669), os paradigmas e 
configurações da câmara escura cartesiana estão evidentemente representados. As 
duas obras, que possuem diversas conexões, retratam sujeitos envoltos em investiga-

Figura 22: O Astrônomo (De astronoom, 1668),
50x45cm. Óleo sobre tela. Johannes Vermeer. 
Fonte: Wikimedia.28
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ções intelectuais no interior de um quarto sombrio, cuja iluminação parece vir da única 
janela da sala. Enquanto o astrônomo (Figura 22) examina as constelações do globo 
celeste, o geógrafo (Figura 23) explora as minúcias do mapa que tem diante de si. 

 Contudo, ambos os sujeitos mantêm seus olhares atentos ao que estudam 
imersos em um sóbrio isolamento relativo ao que existe do lado de fora do recinto. 
Dessa forma, “o mundo exterior não é conhecido pelo exame direto dos sentidos, 
mas por meio de uma inspeção mental de sua representação ‘clara e distinta’ no in-
terior do aposento” (CRARY, 2012, p.50). O observador é percebido como o sujeito 
absorto em seu quarto, que lança um olhar para o mundo exterior diante de uma ja-
nela. Assim, as pinturas O Astrônomo e O Geógrafo podem ser compreendidas como 
demonstrações das funções conciliadoras da câmara escura. Esta, por sua vez, “tem 
de ser entendida em termos de como definiu a posição e as possibilidades de um 
sujeito que observa” (CRARY, 2012, p.50), não podendo, portanto, ser reduzida a um 
estilo de pintura, ou mesmo enquanto mera opção estilística.  

 Do mesmo modo que exercito o olhar em cenários característicos da nature-
za, é por meio dele que consigo atribuir um novo significado para, por exemplo, a 
janela embaçada do carro em um dia chuvoso. Observo, penso e capto as imagens 
na tentativa de atribuir um novo contexto para as situações retratadas. Especifica-
mente, esta reinserção ocorre por meio da estruturação visual e do enquadramento 
fotográfico. Busco transportar para meu trabalho a experiência efêmera do lugar por 
meio de uma percepção estética das situações retratadas. Nesse sentido, meu olhar 
se traduz por meio do enquadramento e da estruturação fotográfica resultando na 
apresentação de elementos do cotidiano através de um novo contexto. 

28 Disponível em: goo.gl/w4sS4W Acesso em: 17/05/2017.
29 Disponível em: goo.gl/KU23pB Acesso em: 17/05/2017.

Figura 23: O Geógrafo (De geograaf, 1669),
53x47cm. Óleo sobre tela. Johannes Vermeer. 
Fonte: Städel Museum.29
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 É o caso da série Magenta que foi apreendida como objeto artístico somente a 
partir deste retorno, de certa forma, “genealógico” diante de minha própria história como 
artista. As fotografias eram anteriormente consideradas por mim como registros quais-
quer que ilustravam um dia nas margens do Rio Piratini. Todavia, no processo de revisitar 
o acervo analógico próprio, dois anos depois da captação, pude interpretar as imagens 
sob novo ponto de vista. Neste movimento intrínseco à auto-investigação, fui capaz de 
perceber os indícios da série Magenta: as fotografias eram absolutamente narrativas, com 
uma mise-en-scène30 dos corpos em relação aos lugares. O observador pode questionar- 
se sobre a relação do personagem incógnito com os componentes específicos deste ce-
nário cor-de-rosa. Do mesmo modo, elementos da estruturação visual das quatro ima-
gens também potencializam o passeio de um olhar que vagueia pelos enquadramentos. 

 No caso das quatro fotografias que compõem Magenta, penso que as delimitações 
técnicas oferecidas pelo filme da Lomography proporcionaram soluções poéticas específicas 
para as situações registradas. A combinação entre os tons de cor-de-rosa, iluminação leve, 
baixa profundidade de campo e fragmentação do foco evocou uma subjetividade onírica 
que remete ao universo dos afetos e motivações. Estes elementos funcionam em conjunto, 
representando a atmosfera de fluidez contemplativa que busquei retratar nas fotografias.  

  Nas Figuras 24 e 25, tanto as águas do Rio quanto os galhos da árvore envol-
vem completamente o personagem impedindo que o observador veja sua expressão. 
Trata-se de um corpo sem rosto e sem identidade aparente, mas que transpassa a 
expressividade de sua presença através da sensação de leveza e, ao mesmo tempo, 

30 Mise-en-scène, cuja tradução do francês significa “pôr em cena”, é uma expressão originalmente carac-
terística da direção teatral. Contudo, como aponta David Bordwell (2013), acabou sendo utilizada por 
estudiosos do cinema para designar as relações entre atores, cenário e objetos em cena. Como uma 
espécie de delimitação das ações no plano, a mise-en-scène funciona como uma articulação realizada 
pelo diretor entre estes diferentes aspectos da linguagem cinematográfica/teatral. 
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Figura 24: Sem título, 2012. Fotografia analógica. Série Magenta. Bettina Wieth.



82 UMA AUTOPAISAGEM GENEALÓGICA?|

Figura 25: Sem título, 2012. Fotografia analógica. Série Magenta. Bettina Wieth.
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Figura 26: Sem título, 2012. Fotografia analógica. Série Magenta. Bettina Wieth.
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irrealidade. As linhas formadas pelos galhos da árvore se confundem com os contor-
nos do corpo humano na estruturação imagética e guiam o olhar do observador. Em 
paralelo, as águas do Rio nas quais o personagem imerge delicadamente intensifi-
cam a centralidade de sua posição no enquadramento. 

 Penso que estes tons de magenta, em uma fusão à nitidez evasiva das ima-
gens, trazem à tona um Rio Piratini saído diretamente dos meus sonhos. Em especial, 
a partir das Figuras 731 e 26, Magenta adquire um caráter narrativo. Compondo o uni-
verso que remete ao onírico, a mão que segura um cogumelo e a presença dos três 
cavalos propõem a desconexão das fotografias com uma ideia tangível de realidade. 
Nas mesmas Figuras, a superfície imagética salta aos olhos por meio da baixa profun-
didade de campo misturada à suavidade da iluminação natural daquele dia. O foco 
se faz, ao mesmo tempo, presente e ausente, caracterizando a nebulosidade ao fun-
do das imagens. Também se torna interessante frisar que nenhuma das imagens so-
freu qualquer tipo de alteração na pós-produção. 

 Percebo a observação como uma etapa fundamental do processo criativo, capaz 
de modificar radicalmente a proposta de uma fotografia. Noto também que, enquanto 
fotógrafa, por vezes, sou capaz de observar plenamente a imagem no momento em que 
construo o enquadramento, assim como, em outras situações, apenas consigo realizar 
essa interpretação visual do quadro no estágio posterior do registro fotográfico. Neste 
contexto, torna-se possível delimitar um diálogo entre as relações genealógicas e fenome-
nológicas na própria poética. Ao fotografar, no ato da captação, sou capaz de revelação, 
pois enquanto sujeito-artista sou olho/corpo e espírito. Entretanto, apenas percebo as 
qualidades objetivas e provoco as ressignificações e apropriações, no momento em que 
torno-me somente olho, ao adotar esta postura de quem olha a imagem no microscópio.

31 Previamente localizada na página 42.
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 Posicionando-me tanto como criadora de algumas imagens, quanto observa-
dora e consumidora de outras tantas, em minha prática, desejo constantemente pro-
vocar sensações ao observador, proporcionando uma experiência. Penso que o olhar 
de um observador sobre a imagem criada por um artista também oferece continua-
mente novas maneiras de potencializar e sugerir outros significados para a obra. Sen-
do assim, interessa-me a possibilidade de utilizar o enquadramento da imagem, jun-
tamente com a estruturação fotográfica, para executar estas provocações visuais. 
Através do viewfinder de uma câmera, o mundo ao meu redor torna-se repleto de pos-
sibilidades da produção de múltiplas “presenças” mediadas pelos enquadramentos. 

 Este contato não ocorre apenas por este visor, mas também por meio de um cor-
po que percebe o espaço que o envolve. Em certos momentos, a câmera torna-se uma 
câmera-corpo que, ainda que opere pelo quadro, quer expressar a revelação do mundo 
diante da imagem. Como genealogia, este desejo se faz presente tanto em um uso con-
temporâneo da imagem fotográfica mediada por aparelhos de celular com uma prática 
de registro eminentemente “corporal”, como também na origem do próprio cinema que, 
em suas primeiras imagens feitas pelos irmãos Lumière, mesmo que plenamente estáveis 
no eixo, deflagravam um aspecto revelatório já presente diante do corpo de quem foto-
grafa/filma. Seu modelo de câmera, utilizada para registro da Chegada de um Trem à Es-
tação (1895), segundo Jacques Aumont (2004), “não permitia enquadrar”. Filmar com o 
cinematógrafo “tem a ver com a habilidade, com o feeling e com o hábito” (idem, p. 38).

 Sempre delimitado por um campo relativo – tanto o da câmera, quanto o do fo-
tógrafo – um enquadramento imagético realiza o recorte de uma cena retratada. Da mes-
ma forma, a partir da definição de seus limites, um enquadramento também se constitui 
por meio do posicionamento da câmera com relação ao objeto retratado. Os significados 
e sentidos de uma fotografia estão contidos pelo quadro, ou seja, são delimitados por 
uma moldura que passa a existir efetivamente quando se assume a postura de observa-
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dor. Ao mesmo tempo, o olhar do observador potencializa este sentido, oferecendo pos-
sibilidades de interpretação do quadro a partir de suas próprias vivências e percepções. 
No entanto, estes significados e efeitos não aparecem ao acaso em um enquadramento. 
Como pontua Aumont, o sentido de um quadro é criado por seu produtor, sendo que

 De acordo com essa interpretação, criar uma imagem sempre é apresentar o 
equivalente a um determinado ponto de vista. O quadro é o elemento que faz com que 
a imagem não seja infinita, sendo justamente aquilo que a termina, impondo um limi-
te para suas bordas. Mesmo que o autor faça estes apontamentos a partir da própria 
pintura, é possível realizar uma aproximação desta discussão com a fotografia. Na 
contemporaneidade, a imagem fotográfica é percebida enquanto o resultado de uma 
determinada criação, bem como a pintura. Especificamente, é uma noção que se opõe 
à ideia que considera a fotografia como representante direta do real. Neste caso, o que 
define o sujeito é exatamente sua posição que é mais ou menos descorporificada 
diante de uma imagem, não exatamente a referencialidade com um mundo cartesia-
no à guisa da reflexão de Merleau-Ponty, para quem “a projeção plana nem sempre 
excita nosso pensamento a reencontrar a forma verdadeira das coisas” (2013, p. 35).

 O pensamento sobre os limites do quadro e o olhar aproxima as imagens pic-
tórica e fotográfica. Para além de uma aproximação que visa particularidades técnicas, 
acredito que as imagens fotográfica e pictórica podem se relacionar de diversas formas. 
Da mesma maneira, percebo diversos pontos de convergência e possibilidades de mes-
tiçagem entre as linguagens da fotografia e da pintura. O viewfinder da câmera, diante 
dos olhos do fotógrafo, representa o mesmo que uma tela em branco para o olhar do 

a tela pintada, como enunciado e como significação, se produz e se lê a partir de 
um espaço que não é o da ficção, mas um espaço discursivo, um fora-de-quadro. 
Tal operação, a instituição de um fora-de-quadro, é incontornável pela imagem 
figurativa – e não apenas a pintura -, mesmo se suas modalidades, é pouco dizê-
lo, variaram enormemente (AUMONT, 2004, p. 114).
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pintor. Ambos os artistas detêm a liberdade de se utilizarem de noções ou característi-
cas entendidas como próprias de cada campo, em uma espécie de coexistência.

 De acordo com a pesquisadora brasileira Icleia Cattani, a noção de mestiça-
gem na arte contemporânea pode ser caracterizada como “aqueles cruzamentos 
produtores de novos sentidos, buscados pelos artistas dentro da lógica da trajetória 
de suas próprias obras” (CATTANI, 2006, p. 109). Cattani afirma que as mestiçagens se 
opõem à ideia de unicidade e originalidade que perpassaram ideologicamente a arte 
moderna. Estas representam, assim, o acolhimento de múltiplos sentidos ao gerar 
poéticas marcadas pela transitoriedade e pela diferença, segundo a autora. Deste 
modo, compreende-se que “as mestiçagens não ocorrem, na maioria dos casos, nos 
elementos que compõem cada obra, mas nas fendas e vãos reais ou virtuais, existen-
tes entre estes elementos” (CATTANI, 2006, p. 110).

 Revisitando momentos da própria trajetória, percebo diferentes manifestações 
do conceito de mestiçagem em meus enquadramentos fotográficos.  De maneira geral, 
acredito que o ato de fotografar propõe por si só a ideia de mestiçagem ao explorar as 
relações entre memória e ficção do fotógrafo-artista por meio de uma tradução visual, 
imagética. Estes cruzamentos suscitam múltiplos sentidos, permanecendo em contí-
nua tensão na imagem “a partir de um princípio de agregação que não visa fundi-los 
numa totalidade única, mas mantê-los em constante pulsação” (CATTANI, 2007, p.11). 

 No processo criativo, constantemente me desafio na construção destas “ima-
gens-pulsantes”, fusões fotográficas que fluem entre combinações de elementos e 
técnicas de diferentes expressões artísticas. Na mistura entre ruído, superfície, textu-
ra e camada, intento expressar visualmente as particularidades de meu olhar lança-
do sobre tudo aquilo que está ao redor. Desde os primeiros momentos da prática 
artística aqui revisitados, percebo a busca por deslocamentos entre aquilo que é 
considerado “real” com as divagações do imaginado; estreitar as relações entre o vi-



88 UMA AUTOPAISAGEM GENEALÓGICA?|

sual e o tátil; expor presenças por meio de silhuetas e semblantes reflexivos; e a pos-
sibilidade de experienciar um lugar ou uma situação por meio de sensações.

 Cabe observar que esta compreensão ocorre não apenas em torno do olhar, 
mas é pertinente aos sentidos, de maneira mais ampla. Há nisso, também, um lastro 
genealógico e uma interpretação inicialmente cartesiana observada por Jonathan 
Crary. Segundo o autor, Descartes e outros iluministas, como Diderot e Berkeley, conce-
biam a visão em analogia ao tato e, além disso, eram resistentes a tratar os fenômenos 
observáveis através de um único sentido. Para este pensamento, como lembra Crary,  

 Embora a origem deste pensamento seja orientada por uma racionalidade 
absoluta, centrada em um sujeito cartesiano, o fato de considerar a percepção de 
maneira mais ampliada, para além da visão, é revelador na observação de minha 
poética e também, cabe dizer, pouco presente nas discussões atuais sobre a imagem 
e seus desdobramentos corpóreos. Nos deslocamentos fotográficos e videográficos, 
permito guiar-me sensorialmente ao experienciar os caminhos realizados com a câ-
mera. Percebo, do mesmo modo, que as imagens observadas a partir deste olhar 
genealógico sugerem sensações e desvelam novos caminhos a serem percorridos. 

 Em determinadas fases da produção artística, utilizo-me de diferentes artifícios e 
técnicas que possam conferir estas e outras características aos enquadramentos fotográfi-
cos. Por exemplo, tomo emprestado um procedimento de linguagem característico da pintu-
ra, como o borrão de tinta causado pela pincelada em uma tela, e tento exprimi-lo visual-
mente através de recursos que a câmera fotográfica possibilita. Ou ainda, na imagem estática, 
busco conferir uma sensação de movimento que apenas o cinema ou o vídeo proporcionam. 

a certeza do conhecimento não dependia exclusivamente do olho, mas de uma 
relação mais geral entre um sistema sensorial humano unificado e um espaço de 
ordem delimitado, em que as posições poderiam ser conhecidas e comparadas 
(CRARY, 2012, p. 64).

Figura 27: Sem título, 2013.Fotografia analógica.
Bettina Wieth.
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Figura 28: Sem título, 2013.Fotografia digital.
Bettina Wieth.

Figura 29: Sem título, 2013.Fotografia digital.
Bettina Wieth.
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 Funcionando como fragmentos atemporais e desespacializados, os dois en-
quadramentos fotográficos das Figuras 28 e 29 retratam pequenezas da vida diária. O 
sutil balançar dos galhos de uma árvore na primavera ensolarada e o suave movi-
mento dos longos e rosados fios de cabelo de alguém. Esta simplicidade frequente-
mente encantou meu olhar e me convidou a retratar alguns destes instantes. 

 No caso das duas imagens, registradas em caminhadas que fiz em uma via-
gem ao interior do Uruguai, em 2013, utilizei a câmera digital com a lente mecânica 
Helios 44M-4 58mm f/2. Com o intermédio de um adaptador M42, que faz a conexão 
entre a baioneta da lente e a entrada da câmera, realizei esta espécie de mestiçagem 
entre os suportes analógico e digital. Ainda, à frente da lente, utilizei filtros acrílicos 
coloridos: na Figura 29, usei um filtro de cor vermelha e na Figura 28, um azul. 

 Em ambas, ajustei o balanço de branco da câmera para uma alta temperatu-
ra de cor, a fim de ressaltar uma tonalidade fria nos tons escuros combinando com as 
cores dos filtros. A utilização desta lente analógica compromete o foco automático e 
não há problema nisso, pois costumo fazer este ajuste de forma manual. Todavia, 
devido à objetiva ser antiga e estar repleta de fungos, uma espécie de névoa ocasio-
nada por estes fatores tomou conta das imagens captadas neste dia. 

 Propositalmente, fiz uso de ajustes mínimos na profundidade de campo, na 
tentativa de intensificar o efeito nebuloso, interferindo por completo na nitidez dos 
objetos retratados. Na estruturação visual de um enquadramento, busco organizar 
os elementos que o compõem de maneira que o olhar seja instigado a buscar com-
plementos na imaginação, nas memórias ou nos afetos de quem observa. Foi a partir 
desta premissa que fotografei as Figuras 15, 1632, 27, 28 e 29. Embora sejam distintas, 
as estruturações visuais dos enquadramentos sugerem um caminho semelhante ao 
olhar do observador que descobre aos poucos sua trajetória.
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 Em meu fazer, aplicava a noção de pensar fotograficamente a todo momen-
to, selecionando com o olhar cenas que chamavam a atenção mesmo quando não 
estava com a câmera em mãos. Este ato, pertencente ao próprio olhar e fazer como 
artista, não se dissocia do pensamento sobre as congruências entre o ato de fotogra-
far e o de gravar cenas em vídeo. Como sinaliza Philippe Dubois (2004), a prática do 
vídeo pode ser compreendida como uma espécie de “estado de pensamento”, um 
caderno de notas visuais que adota a imagem como suporte. Sob essa ideia, o vídeo 
funciona como um meio expressivo em constante processo, não sendo entendido 
enquanto produto cuja imagem é permanentemente vinculada ao dispositivo que a 
configurou. O vídeo como “estado do pensamento” ou “estado do ser”, segundo Du-
bois, é um processo ensaístico no qual as imagens são matérias-primas da reflexão. 

 Dentro da prática videográfica, a imagem é superfície latente a ser descober-
ta pelo realizador, moldando-se ao mesmo tempo em que é registrada, pois, nesse 
momento, “ver é pensar e pensar é ver” (DUBOIS, 2004, p.282). Ao refletir sobre o ci-
neasta francês Jean-Luc Godard, Philippe Dubois traça apontamentos sobre as obras 
híbridas que o diretor passou a produzir ao incorporar o uso criativo e autoral do ví-
deo. No caso, não apenas como suporte, mas sim como uma espécie de “escritura” 
com linguagem e estética próprias que propunham estreitar as relações entre cine-
ma, vídeo e outras formas de expressão artística. Para Godard, fazer um filme “é algo 
extensivo e total, é ser e viver, é estar sempre conectado às imagens, é ver e pensar ao 
mesmo tempo. ‘Escrever’ é tudo isso: conceber e receber” (DUBOIS, 2004, p.283).

 Do mesmo modo, percebo formas de praticar o vídeo enquanto “estado de 
pensamento” na própria poética, ao passo em que realizo exercícios do olhar nas 
constantes anotações em meu caderno de notas visuais. Neste fazer, realizo propos-

32 As figuras 15 e 16 estão localizadas na página 56.
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tas videográficas que reconfiguram e movimentam as situações. Apenas inicialmen-
te, esta prática parte de uma situação do cotidiano. Tendo isso em vista, também se 
torna necessário ressaltar a efemeridade do suporte digital na gravação dos vídeos. 
Fator decisivo dentro do contexto da própria prática, este suporte efêmero, que ofe-
rece uma impressão de “infinitude”, determina meu fazer poético enquanto “caderno 
de notas” considerando, também, a relativa impossibilidade de deambular com uma 
câmera cinematográfica 35mm, assim como os obstáculos financeiros e referentes à 
revelação e projeção das películas. 

 No ensejo do debate sobre tais relações, Jacques Aumont também aponta 
implicações da imagem cinematográfica ao olhar do observador a partir do conceito 
de “olho variável” (AUMONT, 2004, p. 67). Segundo ele, a noção de uma mobilidade 
ideal do olhar surge e é teorizada na fenomenologia, ressaltando que 

 A partir desta ótica, é possível perceber que a variabilidade do olhar é capaz 
de modificar a representação da percepção visual, pois o modo clássico de visão ins-
tiga a buscar um ideal de verossimilhança com o que o observador entende por rea-
lidade. Nesse contexto, penso que cinema, fotografia e pintura, dentro de uma decor-
rência histórica e de uma reconfiguração do olhar ocorrida ao longo do século XIX, 
são representativos com relação à noção de olho variável. O cinema, enquanto dis-
positivo, trouxe ao público uma forte impressão de realismo, tanto através do movi-
mento, quanto por meio de recursos técnicos como a montagem e o enquadramen-
to. A imagem em movimento não se concentra em um instante, mas propõe uma 
maneira de registrar também os momentos anteriores e posteriores.  

o olho se mexe no mundo visível; de modo mais amplo, o corpo humano se ca-
racteriza, segundo a expressão de Merleau-Ponty, por ser “a um só tempo, visível 
e vidente”, mergulhado em um mundo que não para de se fazer ver (AUMONT, 
2004, p. 51). 
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 De semelhante modo, a fotografia, a partir de elementos como a estruturação 
visual, a moldura imagética e o conjunto de luzes e sombras, também pode oferecer 
diferentes formas de percepção ao olhar. Ao imprimir a imensidão de um instante, o fo-
tógrafo faz as escolhas narrativas e poéticas que podem compor o quadro, determinan-
do assim a expressividade de sua imagem fotográfica. Já o pintor, neste contexto, detém 
a liberdade de decidir qual ou quais instantes irá capturar em sua tela. Podendo se apro-
priar, assim, da sensação provocada por um momento. Na imagem pictórica, “embora 
o pintor seja mais ou menos obrigado a respeitar uma certa lei perspectiva, ele brinca 
com liberdade com os diversos graus de nitidez da imagem” (AUMONT, 2004, p. 33).

 Nesse contexto, é interessante situar o pensamento de Aumont em uma refle-
xão sobre as mais diversas maneiras pelas quais o quadro se apresenta. O autor sugere 
três denominações: quadro-objeto, quadro-limite e quadro-janela. Como o primeiro, e 
também o mais literal destes aspectos, o quadro-objeto tem a função de rodear a obra, 
emoldurando-a. Ao estabelecer um limite físico para a representação visual que con-
tém, seja na forma de uma moldura esculpida ou com um simples entorno de madeira, 
o quadro-objeto também pode representar a valorização material da pintura. Por outro 
lado, de maneira menos palpável, o quadro-limite representa a delimitação visual da 
imagem, definindo suas dimensões e aspectos relacionados à estruturação. De acordo 
com o autor, o “olho é o instrumento que aprecia a justa e harmoniosa relação das 
massas visuais, seu peso respectivo, seu afastamento do centro ou dos centros. E, nes-
se jogo, o quadro-limite marca o terreno” (AUMONT, 2004, p. 113). Posteriormente, o 
quadro-janela é definido por Aumont como uma espécie de abertura sobre o imagina-
do e o visível. Ao mesmo tempo em que restringe, alcançando suas potencialidades 
expressivas, o quadro-janela também constitui um limite para a visão. 
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 Partindo de constatações sobre a imagem pictórica, também se torna possível 
realizar alguns paralelos com a imagem fotográfica e videográfica. Isso se dá uma vez que 
se tornou possível observar as interligações entre as três funções do quadro citadas por 
Jacques Aumont. Os quadros objeto, limite e janela agem em conjunto para caracterizar 
os elementos de investigação nas relações entre o pictórico, o fotográfico e o fílmico. 

 Com relação ao quadro-objeto, identificado pelo teórico como função per-
ceptiva, simbólica e material da imagem pictórica, penso que é relevante refletir so-
bre a equivalência de um dispositivo fílmico. Englobando tanto a imagem cinemato-
gráfica, quanto videográfica, o papel da escuridão em uma sessão de exibição 
provoca uma delimitação da imagem. Aumont considera que a imagem em movi-
mento é enquadrada pela escuridão, que proporciona uma espécie de “aura” que 
contorna o vídeo. Na Figura 30, localizada ao lado, a fotografia registra a exibição de 
Esquenta o coração por meio de um projetor multimídia. É possível perceber o entor-
no da escuridão envolvendo o enquadramento videográfico, funcionando como uma 
espécie de moldura e dispositivo para o vídeo no espaço em que foi projetado.

 A opção pelo uso do vídeo silencioso reflete também a intenção de direcio-
nar a experiência do observador para a interpretação visual da imagem em movi-
mento. Sombras contornam o enquadramento, destacando a centralização do per-
sonagem que fuma seu cigarro sentado à janela. Do mesmo modo, de forma menos 
tangível, esta escuridão parece também fortalecer a impressão de que a janela retra-
tada no vídeo pode muito bem incorporar-se e fundir-se com seu suporte de exibi-
ção: uma parede branca. Ao mesmo tempo em que observo estas manifestações do 
quadro-objeto de Aumont, percebo as reverberações da união entre os quadros limi-
te e janela nas imagens videográficas de Esquenta o coração.

 Segundo o autor, o enquadramento de uma imagem em movimento tem a 
capacidade de instigar o olhar do espectador para dentro de suas definições, assim 

Figura 30: Projeção de Esquenta o coração em projetor multimídia,
dimensões variáveis. Fonte: acervo pessoal.
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como pode também “incitar o espírito a vagabundear para além de seus limites”   
(AUMONT, 2004, p. 119). Jacques Aumont pontua que o vídeo e o cinema possuem a 
habilidade de mesclar os quadros limite e janela, sendo que, na maioria das vezes, o 
enquadramento joga com estas duas noções. O limite potencializa a janela na medi-
da em que os dois se transformam mutuamente. Nas Figuras 31 e 32, situam-se fra-
mes de sequências de Esquenta o coração.

 Nesse sentido, vale ressaltar que a reação do observador em frente à imagem em 
movimento se dá como se estivesse “diante da representação muito realista de um espaço 
imaginário que aparentemente estamos vendo” (AUMONT, 1995, p. 21). O enquadramento 
oferece a delimitação da exata porção deste espaço. Fora deste campo de visão, o especta-
dor tende a imaginar aquilo que poderia ser revelado com um simples deslize da câmera.

  Em Esquenta o coração, os planos iniciais, permeados por sombras e ausên-
cia de foco, variam entre diferentes ângulos fechados que demonstram a preparação 
de um cigarro pelo personagem. Este é um exemplo que ilustra as diversas maneiras 
de ficcionalizar o espaço off. Um enquadramento que recorta apenas uma parte do 
corpo de um personagem, implica automaticamente que o restante não revelado 
pela câmera está contido no fora-de-campo. Segundo Aumont, desde o seu surgi-
mento, o cinema se utilizou de várias formas para dominar os meios de comunicação 
existentes entre o espaço off e aquilo que está em quadro. Esta questão se aplica para 
o vídeo, que, de acordo com as escolhas e preferências de seu realizador, também 
pode se utilizar de artifícios direcionados para a linguagem cinematográfica, apoian-
do-se nas diversas possibilidades e semelhanças entre os formatos. 

 Em minhas experiências videográficas, faço uso de um olhar fotográfico para 
estruturar os enquadramentos. Penso neles de maneira semelhante à que me utilizo 
para organizar os elementos de uma fotografia, considerando também questões es-
pecíficas da imagem em movimento. Neste caso, a movimentação do personagem 
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Figura 31: Frame de Esquenta o coração, 2014.
Vídeo 1080p, preto-e-branco. 
Bettina Wieth.

Figura 32: Frame de Esquenta o coração, 2014.
Vídeo 1080p, preto-e-branco. 
Bettina Wieth.
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em cena e seu posicionamento recorrente no centro do quadro indicam o equilíbrio 
que tento construir entre os elementos da estruturação. 

 A nitidez precisa que retrata a fumaça de cada tragada se mistura em meio 
aos galhos próximos à janela que revelam, ao fundo, a passagem do trem. Mesclam-
se, neste ponto, os movimentos contidos do personagem, a rapidez do trem e a ins-
tabilidade da câmera. Nesse contexto, Jacques Aumont aponta as variadas “interpe-
lações diretas do fora-de-campo por um elemento do campo, em geral, um 
personagem” (AUMONT, 1995, p. 24), como os usuais olhares e gestos direcionados 
para fora do quadro. Questões narrativas também podem ser evocadas para eviden-
ciar estas relações entre aquilo que está no quadro, e o que pertence ao espaço off. 

 Nesse contexto, a série Autopaisagem enseja um convite ao deslocamento da 
ideia de paisagem através de elementos visuais presentes no enquadramento foto-
gráfico e videográfico. A representação de uma autopaisagem, que seria desenvolvi-
da nesse deslocamento, parte do desejo de sintetizar visualmente a experiência do 
lugar, do cotidiano, como uma forma de cartografia33  do espaço. A partir desse con-
texto, penso que a fusão entre os processos para a compreensão e interpretação das 
subjetividades do olhar é um ponto que estreitamente se relaciona com a ideia de 
autopaisagem. Do mesmo modo, creio que a própria possibilidade de uma autopai-
sagem é consequência direta deste cenário. 

 Nas fotografias e vídeos deste percurso, a recusa da definição de um assunto 
previamente delimitado, sem a presença objetiva de um tema ou mesmo de um ce-
nário específico, denota também a contramão de uma tentativa de representação. 

33  De acordo com Suely Rolnik, a cartografia “acompanha e se faz ao mesmo tempo que o desmancha-
mento de certos mundos - sua perda de sentido - e a formação de outros: mundos que se criam para 
expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes tornaram-se obsoletos” 
(ROLNIK, 1989, p. 23).
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Essa questão se relaciona com um ponto relativo de concordância entre modos de 
ver inicialmente distintos, no caso a fenomenologia e a genealogia. Como exemplo, 
Merleau-Ponty, em O Olho e o Espírito, pontua questões críticas no paradigma carte-
siano relacionadas a “forma verdadeira das coisas” e sua evasão “numa distância 
que nenhum pensamento transpõe” (2013, p. 35). Há, neste ponto, uma reflexão de 
conflito com a ordem racional e plenamente científica da percepção que está posta 
em Descartes. Esta definição também é colocada em exame crítico ao longo da obra 
de Jonathan Crary. O autor observa que no centro do método cartesiano “estava a 
necessidade de fugir das incertezas da mera visão humana e da confusão dos senti-
dos” (2012, p. 53). Portanto, o fazer fotográfico e videográfico, ao referir-se a um “as-
sunto” ou um “tema” específico, corre o risco de reprodução de um dispositivo carte-
siano da “inspeção” sobre as coisas, feita de forma universal. Porém, trata-se de um 
sujeito que produz essa inspeção seja a maneira poética, pela revelação, ou de forma 
genealógica, na compreensão da circunstância histórica que o faz olhar desta forma.

 Do mesmo modo, para o observador, o olhar desencadeia também uma espé-
cie de análise como etapa complementar que provoca desdobramentos acerca da com-
preensão das imagens. Construídos por meio de superfícies, os enquadramentos ima-
géticos de Autopaisagem instigam o observador ao provocar sensações e movimentos. 
Estas estruturações visuais são decompostas pelo olhar na tentativa de complementar 
ou oferecer novos sentidos ao conteúdo apreendido. Tratam-se de trabalhos que indu-
zem à abstração ao propiciar um deslocamento para o olhar, uma fuga ao devir. 

 Nas produções artísticas contemporâneas, as reconfigurações do olhar trouxeram 
uma revisão das relações entre o observador e a obra. Em diferentes formas de expressão 
artística, é possível pontuar a necessidade de evitar a definição de um foco de atenção es-
pecífico, dando possibilidades para o observador preencher sentidos ou evadir para o fora-
-de-quadro. Com base nessa breve reflexão, percebo diversos pontos de convergência e 
possibilidades de aproximação entre as linguagens cinematográfica, fotográfica e pictórica. 
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 Ao expor e problematizar o surgimento da atenção no século XIX, na obra 
Suspensões da Percepção, Jonathan Crary (2013) realiza um levantamento histórico 
desta noção como questão fundamental para compreender as alterações nos modos 
de ver. Com a ruptura do modelo clássico de visão, que prezava pela verdade e obje-
tividade, ocorreu o surgimento de um novo modo de ver que englobava as experiên-
cias subjetivas do olhar, dependendo cada vez mais dos estados de atenção e disper-
são que passam, desde então, a ocupar um mesmo espaço e não exatamente serem 
tratados como opostos. De acordo com o autor, a autonomia da visão provocou uma 
espécie de libertação da experiência perceptiva, ao desprender-se da ideia de que o 
olhar apenas se limitava a responder a estímulos externos. Dessa forma, conclui que

a atenção [...] era um ingrediente necessário à concepção subjetiva da visão: era 
o meio pelo qual um observador individual podia transcender as limitações sub-
jetivas e tornar sua a percepção (CRARY, 2013, p.29). 

 O autor também pontua que a atenção funciona como uma espécie de pro-
cesso seletivo da percepção que isola determinados fragmentos do campo visual. 
Consequentemente, o observador tem sua percepção definida não somente por 
aquilo que compõe seu foco de atenção, mas também pelo restante que foi desper-
cebido, construindo um estado de dispersão. Para Crary, esta necessidade de mudar 
constante e rapidamente os focos da atenção é um problema intrínseco ao observa-
dor moderno, cuja experiência perceptiva transita em um universo repleto de infor-
mações. Assim, de modo geral, a atenção pode ser definida como um estado que 
impede a percepção humana de ser um fluxo intenso e caótico de sensações. 

 Portanto, a atenção e a dispersão não são interpretadas pelo autor como es-
tados distintos e opostos, mas complementares e dinâmicos. A atenção se constrói 
através de um processo perceptivo fluído intensificando-se e diminuindo conforme 
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um conjunto de definições e variáveis. Por conseguinte, a dispersão pode ser definida 
como uma espécie de apreensão deste fluxo da percepção, onde os objetos de aten-
ção e as sensações provocadas por estes possuem uma existência efêmera. Um ponto 
fundamental para melhor compreensão desta questão está na análise realizada por 
Jonathan Crary do quadro Na Estufa (Dans la Serre, 1879), de Edouard Manet (Figura 
33). Dentro do conjunto da obra do pintor, este quadro, em específico, sofreu fortes e 
incisivas observações críticas no período em que esteve exposto no Salão de 1879.

 Na Estufa foi considerado como um afastamento do estilo ambicioso de Manet, 
justamente pelo fato do artista fazer uso de uma técnica considerada conservadora, 
com traços e contornos contidos, o que representava um contraste com demais produ-
ções suas da mesma época. Porém, ao dar início à análise da pintura, Crary pontua que 

 Ao analisar o trabalho, Jonathan Crary também traz apontamentos relativos 
à multiplicidade de conexões entre práticas artísticas e os regimes hegemônicos da 
atenção. Com estas questões, torna-se possível perceber as maneiras significativas 
pelas quais o campo das artes visuais provocou e contribuiu para as reestruturações 
destes regimes. Sendo assim, para o autor, especificamente, esta obra de Manet fun-
ciona como um mapeamento complexo das ambiguidades da atenção visual e reme-
te, também, à figuração de um conflito presente na lógica moderna da percepção. 
Além disso, outra característica desta questão pode ser notada no rosto feminino 
pintado com esmero por Manet, o que marca uma mudança em sua prática. Crary 
aponta, neste quadro, que a figura da mulher se mostra como

é nesse sentido de um acabamento excessivo e supercompensativo que vejo a 
obra como uma tentativa ansiosa de reconsolidar um campo visual coeso, para 
cuja desagregação Manet contribuíra de modo proeminente (CRARY, 2013, p. 113).

34 Disponível em: goo.gl/pHnLN1 Acesso em 31/05/2017.
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Figura 33: Na Estufa (Dans la Serre, 1879),115x105cm. Óleo sobre tela. Edouard Manet.
Fonte: Wikimedia34.
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  Do mesmo modo, Manet sugere uma ambiguidade entre a atenção e a dis-
persão ao pintar os olhos do homem. Quase desfigurados, os dois olhos são mostra-
dos de maneira assimétrica, pois enquanto o olho direito está aberto e direcionado à 
mulher, a parte esquerda da face do homem revela apenas a pálpebra abaixada e 
seus cílios. Assim, o pintor configura dois eixos óticos dissociados que descaracteri-
zam a objetividade pontual do olhar. Através de uma representação distinta das for-
mas de atenção nestes dois personagens, Manet revela um desdobramento da aten-
ção em pontos específicos de dispersão no quadro. Neste caso, no olhar do 
personagem masculino, é possível encontrar um exemplo de trânsito entre os esta-
dos de atenção e dispersão. Sendo assim, de acordo com Crary, a figuração da aten-
ção nesta obra aponta para uma modernidade perceptiva, rompendo com a estabili-
dade do assunto. Situada ao lado, a Figura 34 contempla os detalhes destes olhares.

 A partir dessas constatações, torna-se possível observar que no fim do século 
XIX ocorria uma espécie de reconfiguração da visão, em que as condições da experi-
ência perceptiva estavam sendo interpretadas a partir de novos componentes. Em 
consequência, o fim do observador clássico e pontual aconteceu devido ao sujeito 
instável que, segundo o autor, possui

um corpo cujos olhos estão abertos, mas nada veem – isto é, não apreendem, 
não fixam, ou não se apropriam de maneira prática do mundo em volta. São 
olhos que denotam um estado momentâneo de suspensão da percepção nor-
mativa. [...] É possível sugerir aqui um transe, mas apenas no sentido de um es-
quecimento em meio à vigília, da persistência indefinida de um devaneio passa-
geiro (CRARY, 2013, p. 122).

35 Disponível em: goo.gl/pHnLN1 Acesso em 31/05/2017.

capacidade para ser tanto um consumidor quanto um agente da síntese da di-
versidade prolífica dos efeitos de realidade, e trata-se também de um sujeito que 
se tornará objeto das proliferantes demandas e tentações da cultura tecnológica 
do século XX (CRARY, 2013, p.157). 

Figura 34: Detalhes dos olhares de Na Estufa, 
de Edouard Manet.

Fonte: Wikimedia com edição da autora35.
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 Em decorrência deste novo modelo de visão, que rompe com os modos clássicos 
de ver, são permitidas as variações entre os processos de atenção e dispersão. Na con-
temporaneidade, com o desenvolvimento e ampla difusão da fotografia e do cinema, per-
cebe-se a abertura para a delimitação de não apenas um, mas diversos pontos de aten-
ção e de dispersão. Imerso na superfície imagética, o observador se enxerga acessando e 
experienciando memórias, afeições e vivências em seu processo perceptivo, como parte 
de uma interpretação das imagens. Esta etapa também é necessária para a concepção 
das imagens que pertencem a esta poética, no momento em que estou registrando-as. 

 Descontextualizadas por meu olhar, situações, lugares ou cenas específicas 
são misturadas às tantas influências e questionamentos que atravessam este mesmo 
olhar. Desse modo, percebo autopaisagens em potência em diversos momentos. Por 
exemplo, ao desfocar o horizonte de um rio que se mistura ao céu azul no visor de 
minha câmera, já vislumbro a possibilidade de uma desconstrução visual. Escorren-
do para dentro do cotidiano, as autopaisagens estão visivelmente presentes na vida 
diária: nas camadas da folhagem de uma planta, na disposição das manchas na pe-
lagem de um gato, no reflexo da luz solar em uma poça d’água, assim como na corro-
são provocada pela ferrugem em uma grade. Através das lentes de minha câmera, 
tenho o instrumento para captar estas presenças ativas. 

 Com relação à prática fotográfica, compreendo que o olho funciona como 
um instrumento que opera para além de sua função biológica instintiva. Distantes de 
meros receptores do universo visível, os olhos do fotógrafo foram sensibilizados pelo 
exercício contínuo de observar o mundo traduzido através das lentes de sua câmera. 
Partindo deste ponto de vista, em uma interpretação minha, as imagens-câmera em 
sua relação com o olhar funcionam da forma semelhante ao que Merleau-Ponty des-
creve como “meios que inventam seus fins” (2013, p. 23) e que intentam propiciar 
novas formas de mobilização do olhar e para o olhar.
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 Em proximidade a essa discussão, é possível situar o pensamento de Maurice 
Merleau-Ponty (2013) que amplia a compreensão acerca dos processos da visão, re-
lacionando seus questionamentos filosóficos sobre o corpo e a percepção com situ-
ações da vida diária e o ato criativo do pintor. Para o autor, o corpo constitui um 
enigma por ser, ao mesmo tempo, visível ao mundo e também dotado do poder de 
ver. “Ele, que olha todas as coisas, pode também se olhar, e reconhecer no que vê 
então o ‘outro lado’ de seu poder vidente” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 19). De maneira 
harmônica e simultânea, o corpo e as coisas se veem. Assim, o pintor, em sua prática, 
vê o mundo e, através do visível, revela as coisas que uma corriqueira observação 
acreditaria ser invisível. Segundo o autor, o artista e as coisas são compostos dos 
mesmos elementos, assim como o sujeito que observa a pintura no exato momento 
em que o olhar a apreende. No ato de ver do pintor,

 Em comparação à sensibilidade do olhar de um pintor, creio que o fotógrafo 
também se utiliza dos mesmos mecanismos. Para ambos os artistas, a imagem re-
pousa pacientemente à espera de um olhar que lhe dê existência. No presente caso, 
o que se coloca como elemento a ser refletido são as interferências de uma media-
ção técnica fotográfica e videográfica que, inegavelmente, herdam uma construção 
histórica e, portanto, podem ser consideradas como componentes, em parte genea-
lógicos, de uma determinada forma de olhar o mundo.

 No ensejo do diálogo entre fenomenologia e genealogia, também pode ser 
inserida a noção de paisagem e seus desdobramentos. Como algo presente em mi-
nha produção fotográfica/videográfica, a paisagem era entendida, inicialmente, en-
quanto um sinônimo da natureza: um horizonte que usualmente é preenchido por 
vegetação abundante somada a um céu multicolor. 

o olho vê o mundo, e o que falta no mundo para ser quadro, e o que falta ao 
quadro para ser ele próprio, e, na paleta, a cor que o quadro espera; e vê, uma 
vez feito, o quadro que responde a todas essas faltas, e vê os quadros dos outros, 
as respostas outras a outras faltas (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 23).
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Figura 35: Sem título, 2014. Fotografia analógica. 
Bettina Wieth.

Figura 37: Sem título, 2014. Fotografia analógica. 
Bettina Wieth.

Figura 36: Sem título, 2014. Fotografia analógica. 
Bettina Wieth.
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 Como uma noção incipiente no olhar que produziu as imagens retratadas 
nas Figuras 35, 36 e 37, penso que a ideia de paisagem era constantemente presente 
em minha poética. Desde as primeiras etapas do fazer artístico, realizava exercícios 
de fotografia de paisagem, tendo em vista algumas questões que considerava essen-
ciais neste gênero fotográfico. As pequenas regras próprias visavam que os registros 
das expressões da natureza deveriam ser extremamente horizontais, contando com 
poucos elementos na estruturação fotográfica, organizados em um enquadramento 
aberto em um ângulo reto. Buscava realizar as fotografias de maneira fidedigna às 
próprias observações do momento vivido em determinado lugar, preocupando-me 
em alcançar uma exposição correta, pouco ruído na imagem e nitidez. Ao priorizar 
uma verossimilhança em relação à realidade vivida por mim naquele momento, nes-
tes registros documentais, não encontrava espaço para ressignificar ou mesmo apro-
priar-me poeticamente da noção de paisagem.

 Em uma resposta a estas impressões comuns, a filósofa Anne Cauquelin 
(2007) remonta aquilo que denomina como “invenção da paisagem”, traçando uma 
linha histórica que evidencia o surgimento e as implicações de uma ideia profunda-
mente enraizada na cultura ocidental. Para a autora, a paisagem é uma construção 
histórico-cultural existente na relação entre a natureza e a estética, sendo a fruição 
entre o território geográfico e as regras perspectivistas. 

 Estabelecendo-se como um gênero característico da pintura na história da 
arte, a paisagem por vezes foi entendida como um reflexo do estado de espírito do 
artista, assim como também foi percebida enquanto correspondente ao universo vi-
sível, passível de representação visual. Nesse sentido, Anne Cauquelin aponta que a 
paisagem provoca uma transformação “da realidade em imagem e, outra vez, da 
imagem em realidade” (CAUQUELIN, 2007, p.110). A paisagem, enquanto apresenta-
ção do universo real, naturaliza-se como correspondente de uma verdade singular 
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eliminando, assim, outras possibilidades de perceber a noção de realidade. Indisso-
ciável desta articulação entre imagem e realidade, está o indivíduo que se coloca 
diante do mundo, na intenção de representá-lo. 

 Práticas artísticas como a fotografia, a pintura e o vídeo, relacionam-se e 
também interferem-se mutuamente. Provocam, assim, reverberações com relação a 
novas maneiras de experienciar e partilhar a visualidade no cotidiano. As percepções 
e afeições originadas destas formas de expressão artística atravessam também as 
relações entre o indivíduo e o mundo ao seu redor, propondo outras formas de pen-
sar sobre ele. Segundo Cauquelin, a imagem “ao mesmo tempo, me desafia e me 
cumula, dá e retira uma realidade, aquela que conheço conhecer” (CAUQUELIN, 2007, 
p.85). A autora também pontua que, com as novas tecnologias, as imagens digitais 
não mais se apoiam em uma ideia de verdade natural, oferecendo espaço para uma 
“realidade segunda, para uma construção afastada de toda preocupação com conti-
guidade e conivência” (CAUQUELIN, 2007, p. 180).

 Com isso, a noção de paisagem também se modifica, a partir do momento 
em que evidencia-se enquanto uma construção mental que pode encontrar seme-
lhanças com paisagens existentes, embora isto não seja uma exigência. Sendo assim, 
na arte contemporânea, a noção de paisagem teve a capacidade de reinventar-se. 
Anne Cauquelin acredita que a paisagem “urbanizou-se, desorganizou-se, afastou-se 
da perspectiva, amalgamou sentidos e superou a noção de que é só o que é visível, 
enfim, abstraiu” (CAUQUELIN, 2007, p. 11). De acordo com essa ideia, a autora propõe 
uma nova maneira de interpretar a paisagem: construindo-a mentalmente. Cauque-
lin acredita que o espetáculo da natureza não deveria ser apenas oferecido ao olhar, 
mas sim, uma espécie de “produto de uma atividade mental, lugar das possibilida-
des virtuais dos deslocamentos” (CAUQUELIN, 2007, p. 183). 
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 Desta maneira, finalizo uma parte que teve, no trabalho, o objetivo de perce-
ber implicações fenomenológicas e genealógicas em meu percurso poético anterior 
à série Autopaisagem. Tratei de percorrer esta história e observá-la sobre a influência 
de algumas referências que, assim como minha construção artística, foram postas 
em diálogo por exigência da própria necessidade poética.   Este fazer até aqui neces-
sitou ser pensado e, para tal, busquei um conjunto de ideias que o situasse, seja 
como revelação diante do que se vê ou como consciência de uma relação genealógi-
ca. Em diante, apresento a proposição de pensar a própria série Autopaisagem, colo-
cando em foco este diálogo proposto. 
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 Neste capítulo, intitulado Uma Autopaisagem, busco pensar a série de foto-
grafias e vídeos considerando a trajetória percorrida até o momento. Tendo traçado 
este caminho de múltiplas reflexões, pude relembrar trabalhos pregressos em um 
movimento auto-investigativo. Posteriormente, realizei o exercício de pensar este 
percurso poético considerando as relações genealógicas e seus desdobramentos no 
próprio fazer. O presente capítulo é, portanto, o momento da proposição poética de 
uma autopaisagem. Inicialmente, intento desenvolver a noção de autopaisagem a 
partir da compreensão das formas pelas quais percebi seus primeiros indícios no 
próprio processo criativo. Do mesmo modo, busco apresentar as potências próximas 
e aspectos específicos que desvelam Autopaisagem. 

 A noção de autopaisagem pode ser interpretada a partir de duas questões 
principais. Primeiramente, esta ideia é compreendida enquanto uma espécie de in-
ventário dentro de uma relação dispositiva criada por mim ao longo do percurso poé-
tico. De acordo com esta ótica, dentro de uma possibilidade genealógica, entendo que 
a ideia de dispositivo se fundamenta na consciência de uma relação de poder basea-
da em uma relação de saber. Esta forma de pensar se dá em sua interpretação foucaul-
tiana relembrada por Giorgio Agamben, para quem “os dispositivos devem sempre 
implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito” (2009, p. 
38). Ou seja, a poética, de alguma maneira, pode partir da proposição inicial que defi-
ne uma espécie de “regra do jogo” para a produção da própria percepção em relação 
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ao fazer. A Autopaisagem, neste sentido, configura-se como um dispositivo pessoal 
que, por um olhar genealógico, produz diversas relações artísticas. Este processo de 
subjetivação, no entanto, ocorre dentro do próprio sujeito artista que propõe um con-
junto de limites para si mesmo. Esses limites não precisam ter uma coerência centrada 
em exterioridades, mas, ao contrário, partem do próprio sujeito, no caso a artista.

 Estes limites compõem a segunda questão que pode ser definida por meio 
da convivência entre uma observadora descorporificada, como sugerem as delimita-
ções da câmara escura, em conjunto a uma percepção que revela-se altamente cor-
pórea. No momento em que estou com a câmera registrando as presenças ao redor, 
realizo constantes aproximações entre este aparato técnico e os fenômenos retrata-
dos. Assim, sou capaz de captar estas revelações. No entanto, o processo de observa-
ção das imagens no monitor do computador, posterior ao ato fotográfico, provoca 
uma presente descorporificação ou desespacialização. Há, nesta segunda questão, 
uma convivência entre o fenomênico e o genealógico que se dá no sentido de uma 
“completude dialógica”, nem sempre harmônica, entre as duas posições. De forma 
prática, não há como compreender a relação corpórea das imagens produzidas no 
ato fotográfico ou videográfico sem considerar a própria percepção como imanente 
ao momento de revelação entre olho e imagem. No entanto, não há, também, como 
desconsiderar um segundo dispositivo que produz um pensamento analítico sobre 
estas imagens. A diferença se dá em termos da experiência oposta entre registrar 
com o aparato e fazer uso de seu produto para observar.

 O relato a seguir inicia pela trajetória de descoberta da série Autopaisagem e de 
como esta noção foi constituída dentro da poética ao longo do caminho como artista visu-
al. Em diferença com a primeira parte da dissertação, Uma auto-investigação, o interesse 
aqui é verificar o caminho específico de gênese da ideia da Autopaisagem. Posteriormente, 
entro no pensamento sobre as imagens que constituem a proposta poética da presente 
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pesquisa. Neste momento, as imagens são apresentadas em seu caminho de descoberta 
específico e também no que tange o diálogo entre fenomenologia e genealogia.  

 Ao oferecer diferentes possibilidades de apreensão do enquadramento ima-
gético, em minha trajetória fotográfica e videográfica, pretendo estimular o olhar do 
observador para adentrar, dialogar e até mesmo potencializar as imagens. Assim, na 
própria poética, compreendo o ato fotográfico como um caminho de problematiza-
ção, uma vez que este possibilita diferentes maneiras de ver e ser visto. 

 Como fotógrafa, observadora e componente do mundo visível, minha pre-
tensão é realizar constantes deslocamentos imagéticos entre as texturas visuais e 
táteis, entre diferentes superfícies. Nos enquadramentos que desenvolvo, usualmen-
te intento provocar relações entre o universo micro e o macro, bem como entre aqui-
lo que é reconhecível e as irrealidades de uma atmosfera onírica. Desde as fases ini-
ciais do próprio percurso, as fruições imagéticas resultantes destes processos 
poéticos instigam-me em suas possibilidades de interpretações. Na reflexão e obser-
vação das imagens, assim como no ato do registro fotográfico ou videográfico, pro-
curo atribuir novos significados e contextos às paisagens do cotidiano. 

 Penso que os primeiros desdobramentos deste processo, mais consciente do 
olhar, deram-se em paralelo às etapas de seleção e ingresso no mestrado. Conforme 
trabalhava em meu portfólio que seria avaliado pela banca de seleção, bem como as 
reflexões necessárias para a realização do pré-projeto, pude pensar o próprio processo 
e como se davam estas especificidades em meu fazer. Encaminhando reflexões e viven-
ciando a prática fotográfica ou videográfica diariamente, o período entre o final de 2014 
e o primeiro semestre de 2015 simbolizou uma época de efervescentes ideias e propo-

3.1 O CAMINHO ATÉ A AUTOPAISAGEM
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sições que cotidianamente busquei colocar em prática. Envolvi-me nos questionamen-
tos e nas compreensões em relação ao meu percurso poético, realizando descobertas 
e provocando movimentações entre as noções aprendidas ao longo da trajetória. 

 Em minhas andanças fotográfico-exploratórias, passei a perceber a reverbe-
ração da noção de superfície. Chamava-me a atenção a ideia de “achatamento” que 
provoco com a falta de profundidade realizando brincadeiras com uma noção clássi-
ca perspectivista. Percebo, hoje em dia, estes primeiros indícios como tentativas de 
apropriação dos instantes que retrato. Não desejava simplesmente registrar as ruas 
da cidade com o afastamento de um pedestre que realiza seu trajeto cotidiano, mas 
sim realizar um movimento que potencializa e envolve a situação registrada sob o 
viés da própria experiência naquele momento. Voltei o olhar ao lugar, à prática do 
espaço, observando cenários de minha vivência como manifestações corpóreas.

 Como presenças, “microuniversos” a serem revelados, creio que as “pequene-
zas” da natureza foram entendidas por mim como as primeiras descobertas poéticas nes-
se sentido. Por intermédio de uma lente macro Canon USM 100mm f/2.8 recém adquirida, 
passei a realizar constantes observações destes pequenos fenômenos em detalhes dos 
percursos que traçava com a câmera. Realizava as caminhadas principalmente na região 
às margens do Rio Piratini, em Pedro Osório, assim como nos pequenos bosques localiza-
dos no bairro Las Acácias, em Pelotas, por conhecer uma certa diversidade de caminhos 
propostos pelos lugares que poderiam ser percorridos com o equipamento digital. 

 Por algumas horas nas diferentes tardes ensolaradas, propus-me a observar 
os detalhes que compunham a paisagem natural das localidades, aproximando a len-
te das rachaduras do chão, registrando um inseto que caminha pela árvore ou obser-
vando os diferentes efeitos da lupa posta sob a superfície da folha de uma planta. 
Encantada com as possibilidades reveladas através destas experimentações fotográ-
ficas, especialmente neste primeiro período de 2015, realizei variados exercícios “mi-



115O CAMINHO ATÉ A AUTOPAISAGEM |

crocósmicos” de contemplação e registros destes pequenos universos presentes na 
vida cotidiana. Algumas destas imagens situam-se a seguir, nas Figuras 38, 39, 40 e 41. 

 Mesmo que a precisão técnica evocada no momento em que estava utilizan-
do a lente macro pudesse sugerir um relativo distanciamento, sentia-me cada vez 
mais próxima das presenças que retratava. Na prática dessa relação, frequentemen-
te, percebia-me fascinada com a possibilidade de ver as minúcias de uma teia de 
aranha ou nas observações do lento caminhar de um inseto colorido, como nas Figu-
ras 38 e 39. Permitia-me experimentar com a distância focal, tentar diferentes exposi-
ções e fazer saltar uma textura próxima por meio da baixa profundidade de campo. 
Nesta época em que realizei as imagens, considerava-as como um tipo de “jardim” 
inventado, uma pequena coleção de “naturezas particulares”. Como inventário po-
tencial que armazena os registros poéticos de meus percursos, pensava estas ima-
gens em conjunto, enquanto fragmentos de “pequenezas” que se complementavam. 

 Do mesmo modo, havia uma noção de territorialidade que encontrava nas 
caminhadas em lugares familiares, como os citados anteriormente, especialmente 
em trajetos em meio à natureza. Ao apropriar especificidades destes espaços que fas-
cinavam o olhar, sentia-me convidada a retratar suas presenças ativas. Também, es-
tabelecia uma espécie de afeição espontânea em relação às localidades que permi-
tiam meus percursos, compreendendo-as como espécies de ateliers efêmeros. Esta 
reflexão sobre meu próprio espaço de produção e criação era necessária neste mo-
mento, especialmente considerando o recente ingresso no Mestrado em Artes Visuais.

 No ensejo do pensamento sobre a prática, observei a necessidade de distan-
ciar-me da obrigatoriedade de fazer estes registros pelo intermédio da objetiva ma-
cro. Ao me afastar de uma imposição técnica, busquei desafiar o próprio olhar no 
sentido de identificar possíveis “micropresenças” a serem colecionadas no inventá-
rio poético para além das “sugestões” desta objetiva. Trocando para a lente 50mm 
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Figura 38: Sem título, 2015. Fotografia digital. 
Bettina Wieth.

Figura 39: Sem título, 2015. Fotografia digital.  
Bettina Wieth.
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Figura 40: Sem título, 2015. Fotografia digital. 
Bettina Wieth.

Figura 41: Sem título, 2015. Fotografia digital. 
Bettina Wieth.
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f/1.8, fiz algumas deambulações nas mesmas localidades buscando estas presenças 
ao utilizar outros meios que não necessariamente se encontrariam na esfera macro, 
proposição a partir da qual as Figuras 40 e 41 foram registradas. 

 A partir dessa preocupação instigada pelos procedimentos técnicos que faço 
uso, pude perceber também outros questionamentos que se apresentaram nas obser-
vações sobre as imagens. Em reflexões posteriores, percebi que, assim como as foto-
grafias poderiam ser interpretadas como simples registros de elementos característi-
cos da natureza, também poderiam ser observadas como possibilidades de 
descontextualização destes elementos de suas funções “originais”. A superfície imagé-
tica salta aos olhos, fazendo-se presente para além da visualidade, tornando palpáveis 
os trajetos guiados por cores e texturas. Instigou-me, então, a possibilidade de retratar 
qualquer cena da própria vivência a partir dessa intenção de expressar visualmente sua 
corporeidade para além da necessidade destas presenças corpóreas serem elementos 
da natureza. Penso que, a partir destes primeiros movimentos, dei início às reflexões na 
poética que futuramente foram apreendidas por meio da noção de autopaisagem. 

 Nesse contexto, a imagem fotográfica/videográfica foi entendida como uma 
extensão do universo visual. Compreendi que, nesta extensão, mesclam-se distân-
cias, caminhos e deslocamentos, partindo de um ponto de vista que considera múl-
tipla a experiência visual. Tento percorrer estes caminhos na medida em que tam-
bém busco referências nos próprios devaneios, no universo onírico, na simplicidade 
do cotidiano, todos eles desdobrados em minhas próprias memórias e afeições. Pen-
so estas imagens como a tentativa de registrar um instante, o retrato de uma lenta 
fusão entre a experiência de estar e perceber um determinado lugar.

 O conjunto de imagens (Figuras 42, 43 e 44) referenciado acima expõe esta 
relação de “canvas” que estabeleço com os espaços fotografados. Esta aproximação 
não se trata, tão somente, de uma perspectiva espacial desenvolvida na própria po-
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Figura 42: Sem título, 2015. Fotografia digital. Bettina Wieth.
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Figura 43: Sem título, 2015. Fotografia digital. Bettina Wieth.
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ética que pode delimitá-la com determinadas características, mas sim uma questão 
que diz respeito à construção de um espaço específico a partir de camadas que se 
desvelam na “tela em branco” do enquadramento. Em aproximação à prática do pin-
tor, que desfruta de autonomia para recortar e dispor os elementos do visível, conce-
do-me enquanto fotógrafa semelhante liberdade. 

 Contudo, é importante pontuar que esta “tela em branco” torna-se possível 
apenas no instante de realização das imagens fotográficas ou videográficas partindo 
um momento de revelação que se mostra como imanente ao corpo fenomênico. Tal 
compreensão é, por sua vez, lastreada por uma construção do próprio olhar que é, 
em boa parte, genealógica. Embora este diálogo entre uma revelação imagética fe-
nomenológica e um entendimento genealógico da própria trajetória possa dar-se de 
maneira harmônica ou mesmo conflituosa, é interessante constatar sua presença no 
processo criativo. Percebo a característica do ato de ver como “natural” estando já 
familiarizada com tal modo que desenvolvi para criar e pensar a poética. Neste mo-
mento revelatório, que ocorre em paralelo à captação das fotografias e vídeos, sinto 
-me diante da presença a ser retratada com o olhar ávido, mas que constrói a ineren-
te “inocência” genealogicamente, a partir daquilo que já vi antes. Em parte, esta 
percepção vai ao encontro do que Jonathan Crary observa com relação ao discurso 
modernista na pintura, especialmente a partir de artistas do século XIX que postulam 
uma “inocência do olho” que, em certo sentido, “ocorre por uma reconfiguração 
maior do observador no início daquele século” (2012, p. 70).

 Nesta seção, apresento a série de fotografias e vídeos intitulada Autopaisa-
gem elaborada entre os anos de 2015 e 2017. Desse modo, na presente parte, realizo 
o movimento de pensar cada imagem considerando a trajetória percorrida até aqui. 

3.2 A AUTOPAISAGEM

Figura 44: Sem título, 2015. Fotografia digital. Bettina Wieth.
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 Utilizo-me, assim, de três processos principais neste pensamento da série foto-
gráfica e videográfica. Primeiramente, em cada trabalho, realizo uma apresentação que 
considera o contexto de sua feitura e minhas motivações empíricas, demarcando as espe-
cificidades da experiência própria ao momento. Em um segundo movimento desta refle-
xão, proponho o pensamento que considera o instante de revelação fenomenológica da 
fotografia ou vídeo diante da artista. Também, traço observações e pontuo desdobra-
mentos sugeridos pelo pensar genealógico de cada autopaisagem. Torna-se necessário 
evidenciar que este diálogo entre fenomenologia e genealogia ocorre a sua maneira em 
cada trabalho. De forma prática, este diálogo revelou-se um amálgama entre as duas po-
sições. Não é possível demarcar o quanto um ou o outro está objetivamente mais presen-
te. De acordo com a “arqueologia” de cada trabalho esta relação se estabeleceu na poéti-
ca em um campo de forças de duas situações que consigo mapear. Em uma primeira há 
uma “revelação” diante do corpo ao qual a imagem me olha e atrai o registro feito por 
uma câmera-olho. Esta presença impõe o fenomenológico ao mesmo tempo em que exi-
ge-me uma postura de “eis me aqui”. Já em outra possibilidade, meu olho é uma câmera 
que pensa a imagem em um movimento de “caça” e já tem uma espécie de consciência 
diante do que vê, ou seja, não se revela nada inocente, nem muito menos transparente.

 A grande maioria das imagens fotográficas e videográficas que compõem a série 
Autopaisagem foram feitas com a câmera DSLR Canon EOS 5D Mark III e não possuem 
quaisquer modificações realizadas em pós-produção36. Em boa parte, as imagens foram 
registradas em ocasiões nas quais exercitei as coleções de um inventário particular de “mi-
cropresenças” e presenças ativas, em momentos onde a noção de autopaisagem ainda era 
desvelada por mim. Somente no processo de reflexão sobre esta noção que pude desco-
brir algumas fotografias colecionadas anteriormente enquanto possíveis autopaisagens. 

36 As únicas imagens que não foram feitas com este equipamento foram a da Figura 51 e o vídeo comen-
tado na página 140. Estas exceções foram captadas com a câmera Canon EOS Rebel T2i.
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 A descoberta, nas poéticas visuais, trata de uma coleção de afetos presentes 
no interior de cada artista que é levada à luz em diversos momentos do percurso. 
Percebo que estas “micropresenças” chamavam-me a atenção a partir de uma arque-
ologia da própria percepção que desenvolvi por meio de questões que intrigavam e 
afetavam o olhar. Anteriormente, considerava estas “micropresenças” apenas em 
união ao seu ambiente, em conjunto com os elementos característicos da natureza 
que compunham a noção clássica de paisagem. Todavia, a partir do momento em 
que os tomei separadamente, observando-os com um “microscópio”, interessaram-
-me suas especificidades, os pequenos detalhes que individualizavam determinado 
tronco de árvore, as minúcias de suas folhas e as possíveis vidas que estas abrigavam. 

 Especificamente, em relação aos elementos da natureza, penso o papel afetivo 
de minha mãe no processo de revelação destas possíveis presenças no próprio percur-
so poético. Enquanto professora de Biologia e entusiasta da biodiversidade pedrooso-
riense, minha mãe costuma realizar trilhas e caminhadas exploratórias dos arredores da 
cidade. Interessada por qualquer porção de espaço que contenha árvores, flores, pássa-
ros ou mesmo pequenos musgos na superfície de uma pedra, ela costuma observar a 
fauna e a flora em andanças nos arredores de Pedro Osório. Sempre que possível, gosto 
de acompanhá-la, interessada nas observações que traça sobre as “pequenezas” locais. 
Assim, fico sabendo sobre os hábitos de uma espécie de pássaro, aprendo os nomes 
científicos das árvores que compõem a paisagem do Rio Piratini e compreendo a fun-
ção dos líquens na biodiversidade de seu habitat, por exemplo. O desejo de fotografar, 
muitas vezes, é atravessado por este afeto maternal que possui uma força “instaurado-
ra” na conexão desta natureza com meu universo sensitivo expresso nas imagens.

 Neste ensejo, torna-se relevante pontuar a necessidade de refletir sobre Au-
topaisagem a partir de uma perspectiva que considera a existência de suas constru-
ções no exato momento em que um olhar as apreende. A partir disso, compreendi 
Autopaisagem enquanto uma série: conjunto de paisagens das quais me apropriei, 
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que existiram apenas nos instantes que lancei meu olhar sobre elas. Extensões da 
visualidade, as fotografias e os vídeos que compõem a série são misturas entre os 
próprios afetos, caminhos do olhar e presenças corpóreas. Sendo assim, as imagens 
são entendidas como “invenções da paisagem” (CAUQUELIN, 2007), proposições po-
éticas que sugerem deslocamentos para o olhar. 

 Buscando e observando estas construções mentais, vejo que a ideia de auto-
paisagem revela-se para mim como um fenômeno, resultado exato das impressões e 
dos recortes feitos pelo olhar. A série Autopaisagem torna-se, assim, um convite à 
fluidez das sensações e à suspensão das percepções. Ao perder a noção de profundi-
dade, o olhar evoca outros sentidos para oferecer um significado à imagem. 





Figura 45: Sem título, 2015. 
Fotografia digital. 30x20cm.
Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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 Esta imagem foi registrada em uma saída fotográfico-exploratória que fiz em 
um bosque próximo ao bairro Las Acácias, em Pelotas. Utilizei a lente fixa 50mm com 
máxima abertura do diafragma para este registro fotográfico que foi um dos primeiros 
da deambulação. Era a primeira vez que caminhava pelos interiores destes bosques 
que, apesar de curtos em extensão, transmitiam ao andante a sensação de estar per-
correndo uma floresta densa. Mesmo que as árvores ainda parecessem “jovens”, de 
troncos finos e altos, estas possuíam copas distantes do chão, eram diversas e idênti-
cas. Também, foram plantadas em uma disposição que priorizava a proximidade e o 
alinhamento entre as árvores. Fechando o ambiente, estas plantas de troncos marrons, 
cheios de fissuras e “inscrições”, deixavam o chão de terra escura repleto de “palhas” 
que pendiam de seus galhos, juntamente com algumas pinhas caídas pelo caminho.

 Ao analisar estes aspectos que compunham o lugar, mantive-me alguns pas-
sos afastada da estreita entrada para o bosque e, com a câmera, testei algumas pos-
sibilidades de enquadramentos da cena. Posicionei o quadro na orientação vertical e 
realizei algo em torno de 10 registros com diferentes ajustes focais. A iluminação sua-
ve e, ao mesmo tempo, constante da tarde ensolarada de verão provocava a intensi-
dade dos tons de marrom naquele pequeno trecho da paisagem. No momento em 
que gestualmente procurava um ângulo que pudesse ressaltar as sombras do enqua-
dramento, sentia-me compondo o retrato de uma presença imponente. Era capaz de 
registrá-la por meio de pinceladas lineares e texturizadas que compunha no canvas 
com os ajustes focais em conjunto com a leve subexposição. No registro da Figura 45, 
aproximei a câmera de uma das pequenas árvores de modo que os galhos quase se 
encostassem à objetiva. Nesta sobreposição momentânea, utilizei os galhos na estru-
turação do enquadramento de forma que estes permanecessem totalmente fora do 
espectro focal, causando este efeito “borrado” em alguns pontos da imagem. Assim, 
a nitidez tornou-se evasiva em meio aos tons de cores terrosos. Ao enquadrar, meu 
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olhar desbravou esta difusão e envolveu-se nos caminhos sugeridos pela imagem. 

 “Visível e vidente”, para lembrar Merleau-Ponty (2013), senti-me capaz de pro-
vocar um desdobramento desta superfície. Enquanto observava no viewfinder os 
efeitos da própria aproximação ou afastamento, a imagem revelava suas camadas. 
Diante de mim, este universo se apresentava ordenado a partir de uma verticalidade 
construída, de forma quase hermética, pela mão de quem plantou as árvores em 
contiguidade naquele espaço. Sua plasticidade, portanto, revela-se de forma distinta 
ao que encontro nas paisagens de Pedro Osório que, regularmente, não se revelam 
de forma tão ordenada. Como observadora genealógica, diante do trabalho, pude 
dar sentido à experiência daquilo que vi como certa expressão de um “silêncio” ima-
gético diante da câmera e de meu corpo naquele momento. 

 A rigidez vertical, com as árvores contíguas, produz uma espécie de organiza-
ção geométrica da visualidade que pode ser pensada em diálogo com expressões da 
arte como, por exemplo, o que encontro no trabalho de Paulo Pasta. Ao observar 
obras como Sem Título (1987), localizada a seguir na Figura 46, encontro-me diante 
de um “grande silêncio” manifesto pela rigidez das formas geométricas, como as ár-
vores da fotografia, mas também produzido por uma densidade cromática que pon-
tua organicamente estas formas. O trabalho de Paulo Pasta veio até mim por inter-
médio da banca de qualificação desta pesquisa em uma leitura deste “silêncio” 
compartilhada por José Pellegrin. A oferta deste caminho experiencial, diante das 
imagens do artista, integra uma reflexão do próprio processo enquanto genealogia, 
ou seja, daquilo que aprendi a ver pelos olhos dos outros.  

37 Disponível em: goo.gl/7B5pkq Acesso em 05/07/2017.

Figura 46: Sem título, 1987. Óleo e cera sobre tela,
100x120cm. Paulo Pasta.

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural37.
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 Tal qual a pintura de Paulo Pasta, que denota suas camadas por meio das 
consistentes superfícies cromáticas, posso observar que esta densidade está presen-
te também em meu trabalho. O amálgama cromático feito pelas árvores em meu qua-
dro, que produzem uma relação próxima entre as cores, é consequente dos poucos 
contrastes dentro dessas áreas densas. Assim, o “peso” produzido pelo efeito da cor é 
um convite à profundidade fenomênica onde o olho é incessantemente atraído e não 
consegue sair. A imagem e seu “silêncio” são produto desta relação de atração da cor 
e seus movimentos que transmitem uma temporalidade quase infinita para quem vê. 
Na autopaisagem da Figura 45, a ideia de uma dimensionalidade intercambiável ca-
racteriza os movimentos do olhar dentro das delimitações do enquadramento.







Figura 47: Sem título, 2015. 
Fotografia digital. 90x60cm.
Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.



133A AUTOPAISAGEM |

 À época do trabalho expresso na Figura 47, em um fim de semana de abril de 
2015 em Pedro Osório, destinei a tarde nublada para uma caminhada às margens do Rio 
Piratini. Atravessei um longo trecho de areia na região do camping municipal da cidade 
até encontrar uma pequena “ilha” formada na geografia atual do Rio. Resolvi, então, 
sentar-me na areia para capturar alguns movimentos das águas frias, registrando os en-
quadramentos fotográficos com a objetiva 50mm. Busquei um ângulo que retratasse os 
detalhes destes movimentos de uma pequena porção daquele espaço. Em um breve 
momento de contemplação, utilizei o visor LCD da câmera para enquadrar, aproximan-
do-a o máximo possível da tênue superfície da água. No momento em que decidi pela 
aproximação da câmera, a imagem resultante do trabalho foi um dos primeiros resulta-
dos que obtive. Senti-me privilegiada por esta revelação imagética, pois não era possível 
observá-la exatamente da mesma maneira “a olho nu”. Apenas com a intervenção da 
câmera, que era capaz de “congelar” um dos movimentos da água, pude observar esta 
espécie de véu que singelamente demarca a fronteira entre as águas e o ar. Pleno, o te-
cido líquido convida à experiência tátil, em um ato de fruição do processo perceptivo. 

 Na época do registro, havia recentemente conhecido o trabalho da poetisa 
brasileira Ana Martins Marques que me encantou em suas propostas ao dialogar com 
questões do cotidiano. Em especial, na primeira parte de seu livro Da arte das arma-
dilhas (2011), intitulada Interiores, o pequeno poema Torneira veio à mente no instan-
te em que captei a Figura 47. Seus versos dizem “Quem abre a torneira/convida a en-
trar/o lago/o rio/o mar” (MARQUES, 2011, p. 18). Sentada na areia morna, próxima às 
águas, ao observar a imagem no visor da câmera, a sensação era de que havia acaba-
do de abrir esta torneira. A iluminação rarefeita da tarde de outono favorece a “dança” 
das águas do Rio na superfície da imagem. Estes movimentos parecem branco-acin-
zentados, ao contrário dos característicos tons azul-esverdeados aos quais a imagina-
ção remete no instante em que tento visualizar um rio mentalmente. Na verdade, 
creio que o que denuncia o espaço de um rio são as pedras ao fundo, cujos contornos 
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variam em diferentes graus de nitidez. Naqueles instantes, envolta nesta reflexão, sen-
ti-me convidada a imergir com o olhar na imensidão da superfície das águas.

 As minúsculas ondas parecem ser formadas pelos desdobramentos da água em 
si mesma, remetendo às camadas texturizadas de pinceladas irregulares em uma tela. 
Na Figura 47, os tons embranquecidos e cinzentos criaram-se justamente da fusão entre 
tons de cores específicos e os caminhos efêmeros traçados pela água do Rio no momen-
to singular da captação. Ao unir a baixa profundidade de campo à delicada iluminação 
natural do céu coberto por nuvens, foi possível alcançar a organicidade dos “borrões de 
tinta” que corporificam o canvas fotográfico. Enquanto expressão imagética, esta auto-
paisagem não necessita ser “representada” como algo, podendo ser construída imagi-
nariamente a partir de uma lembrança ou sonho. É um espaço palpável: posso cami-
nhar serenamente sob sua superfície e deixo o olhar mergulhar em suas profundezas. 

 No pensamento sobre as reverberações e intermitências da autopaisagem em 
questão, observo-a e constato suas potencialidades. A imagem é fluída, mostra-se múl-
tipla: parte de diversos pontos que, alinhados ao olhar, provocam deslocamentos pelas 
camadas que compõem sua superfície. Partindo deste ponto de vista, posteriormente 
percebi as relações entre a fotografia e algumas questões do trabalho da artista norte-a-
mericana Emma Fineman, em especial, na pintura O.S XXI (Figura 48) da série Ocean, de 
2016. Interpreto a pintura enquanto recorte de uma espécie de fenda entre memórias e 
sonhos, na qual a artista se usa de cores suaves e pinceladas com formas tangíveis para 
retratar os movimentos do mar. Os tons de branco utilizados nas demarcações do fluxo 
das águas azuis provocam os borrões e manchas que caracterizam a imagem, ao mes-
mo tempo em que sugerem possíveis fusões entre horizonte e oceano. Meu olhar va-
gueia pelo quadro e parece também fazer parte do fenômeno retratado por Fineman. 

38 Disponível em: goo.gl/dBBR2T Acesso em 27/06/2017.

Figura 48: O.S. XXI, 2016. Óleo sobre papel,
15x31cm. Série Ocean. Emma Fineman.

Fonte: portfólio da artista38.
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 Percebo neste trabalho expresso na Figura 47 que o fenomênico prevalece em 
seu diálogo com o viés genealógico. Há, nesta interpretação, a supremacia do sentir a 
partir do convite inegável à fruição das sensações. Como presença ativa, esta autopai-
sagem em questão oferece múltiplos desdobramentos ao próprio olhar, sendo aspecto 
que conduz o pensamento fenomenológico. Nesta imersão ao universo sensível da 
imagem, sinto que as mãos podem tatear a completa extensão de sua superfície. Como 
o pintor que, perante a tela em branco, oferece seu corpo ao mundo ao passo em que 
“transforma o mundo em pintura” (MERLEAU-PONTY, 2013, p.18), penso a própria reve-
lação corpórea no momento em que compus o “canvas” fotográfico.

 Nesse sentido, torna-se possível pensar o vídeo Sem Título (2017), cujo frame 
localiza-se a seguir na Figura 49, e suas relações com a fotografia da Figura 47. Além das 
imagens fotográfica e videográfica serem resultantes de deambulações no Rio Piratini, 
as duas autopaisagens conectam-se também por meio deste momento revelatório de 
suas presenças corpóreas. Ainda que o registro em vídeo tenha sido motivado pela foto-
grafia que fiz dois anos antes, este surgiu a partir de uma proposição semelhante. Após 
uma caminhada com a câmera às margens do Rio, sentei-me nas areias próximas da 
água. Contemplando o fim de tarde que se anunciava mesmo em um dia de céu nubla-
do, peguei a câmera com a lente fixa 50mm e dediquei-me em alguns registros videográ-
ficos. No próprio processo, não é usual que as gravações em vídeo surjam anteriormente 
às captações fotográficas, contudo, relembro o aspecto em relação a este momento. 

 Como os últimos raios de sol provocavam reflexos vibrantes nas águas do 
Rio, percebi os tons de cores ocasionados por este efeito no enquadramento que 
estruturei através do visor LCD. Instigado, o olhar convidou-me a aproximar a objeti-
va da superfície líquida e seus movimentos rápidos e constantes. Levemente subex-
posta em meu enquadramento, a imagem expressava o véu fugaz e descontínuo que 
fazia incessantes transformações no tecido do Rio Piratini. Observando o frame do 
vídeo ilustrado na Figura 49, é possível perceber uma certa oposição à sensação de 
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Figura 49: Frame de Sem título, 2017. Vídeo 1080p, colorido. Série Autopaisagem. Bettina Wieth.
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leveza transposta pela Figura 47. Penso que isso se dá ao passo em que o vídeo retra-
ta um Rio mais denso, vibrátil, que infinitamente se desdobra em si mesmo. Aqui, as 
águas convidam o olho a um mergulho mais profundo.

 Envolvida, deixei-me guiar organicamente ao executar os movimentos da câ-
mera-corpo, desbravando livremente a superfície líquida. Inicialmente, o foco garan-
te uma nitidez nos pontos centrais da imagem que é banhada por uma luminosidade 
que se faz mais presente, como pode ser visto na Figura 49. Na sequência posterior, 
logo após o primeiro movimento da câmera, torna-se possível observar um Rio mais 
denso, cujos desdobramentos parecem “puxar” o olhar para seu interior. Do mesmo 
modo, vejo que o tecido líquido das águas assemelha-se com os desenhos da areia 
que fica às suas margens. Esta sequência pode ser observada na Figura 50, a seguir.

 Esta forma de ver, que revela um “tecido líquido” diante de meu olhar, tor-
nou-se em parte uma genealogia “própria”. A revelação de uma imagem feita em 
2015, diante de meu corpo em contato com o Rio, produziu uma fotografia deste te-
cido que, inicialmente, revelava-se um indício de pensamento sobre este fenômeno. 
Esta potencialidade foi inscrita em minha poética e pode, em um segundo momento, 
ser compreendida no dispositivo de um próprio domínio diante das coisas passível 
de ser aplicado novamente. Nesta segunda situação, a força de atração não se torna 
tanto um afeto corporal, mas uma relação de anteparo com o que vejo. Esta espécie 
de auto-genealogia pode também constituir um dispositivo diante do observador 
que tem contato com a poética do trabalho. Ao mostrar o que produzo e falar sobre 
o que vejo, de alguma maneira, forneço uma sugestão de olhar para o outro.

Figura 50: Sequência de Frames de
Sem Título, 2017. Vídeo 1080p, colorido.  

Série Autopaisagem. Bettina Wieth.
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Figura 51: Sem título, 2015. 
Fotografia digital. 30x20cm.
Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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 Já a Figura 51 foi registrada em meio às diversas imagens captadas em uma 
viagem à Brasília/DF que ocorreu em agosto de 2015. Fiz uso dos suportes fotográfi-
cos e videográficos ao retratar os momentos vividos. Esta imagem, realizada com Ca-
non T2i e objetiva 50mm, havia sido inicialmente tomada por mim, no momento de 
sua captação, como apenas mais uma das que compuseram os instantes fotografa-
dos neste dia. Um dos objetivos da viagem era conhecer uma parte da Chapada dos 
Veadeiros, localizada no interior de Goiás, região próxima a Brasília. Nesta ocasião 
específica, pude enquadrar alguns registros em vídeo e foto com a câmera que foram 
feitos no interior de um carro em movimento. Contemplando a paisagem local da 
janela, percebia as belezas e especificidades do terreno plano na estrada pratica-
mente vazia naquela manhã ensolarada de céu limpo e “azul piscina”. Entre a rica 
iluminação solar e os contornos naturais da vegetação, fiz registros descompromis-
sados a partir dos ângulos que eram possíveis no momento do deslocamento. 

 Além das próprias expectativas e afeições em relação à localidade a ser visita-
da, fascinava-me a descoberta das belezas inesperadas durante o trajeto na estrada. 
Com a intenção de aproveitar todos os instantes da viagem, registrei as imagens sem 
preocupar-me com a barreira do vidro do carro, suas possíveis sujeiras e quaisquer de-
feitos ou erros que pudessem inviabilizar as fotografias e vídeos. Nos poucos minutos 
dedicados às captações, enquadrei-as utilizando o visor LCD, pois dessa forma poderia 
variar facilmente entre os dois suportes usados. A opção pela grande profundidade de 
campo caracteriza tanto os borrões dos movimentos em primeiro plano, quanto a pre-
sença de uma certa nitidez nos contornos das árvores e do gramado verde ao fundo. 

 No breve instante de captação, que ocorreu em meio ao vídeo que gravava no 
mesmo momento, modifiquei apenas o ajuste focal para o infinito. Esta decisão de fo-
tografar sem sequer pausar a gravação possibilita pensar um desdobramento da noção 
de movimento na imagem, pois o registro fotográfico parece resultar de um duplo “con-
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gelamento” causado pelo caráter “tremido” que denota das condições específicas do 
carro em movimento na estrada. Do mesmo modo, há a questão do registro fotográfico 
ter sido originado por meio de uma pausa no vídeo que estava sendo gravado em para-
lelo. O vídeo, cuja sequência pode ser observada nos fotogramas da Figura 52, neste 
caso, funcionou como uma espécie de moldura que evidenciou a possibilidade de 
“congelar” um instante estático daquele espaço previamente recortado pelo olhar. 

 A sequência ao lado expõe os fotogramas dos primeiros seis segundos de Sem 
título (2015), evidenciando o exato instante em que a autopaisagem da Figura 51 foi cap-
tada pelo obturador da câmera. A fotografia é, literalmente, o retrato de um entremeio, 
uma espécie de fenda entre dois instantes distintos, ilustrados especificamente no pri-
meiro fotograma do vídeo, acima, e no último, abaixo na Figura 52. Sendo assim, a foto-
grafia expressa na Figura 51 pode, em algum contexto, ser entendida enquanto revela-
ção de uma “micropresença”. Neste caso, contudo, não significa um deslocamento de 
escala, mas sim um movimento em relação à presença e temporalidade já registrados 
no suporte videográfico. Desta forma, a micropresença também pode ser descoberta na 
fragmentação expressa em uma maneira específica de lidar com o tempo.

 Inefáveis e, paradoxalmente, distinguíveis, estas autopaisagens apresentam-se 
quase narrativas, suscitando certa impressão de linearidade. Envoltas em uma atmos-
fera de transitoriedade, tanto a fotografia como o vídeo suscitam a ideia de mobilidade, 
além de sugerirem certo distanciamento ao olhar que as contemplam. Posteriormente, 
ao observar a imagem videográfica no monitor do computador, percebo também a “mi-
se-en-scène” bucólica do cenário aparentemente campestre e desértico. Do mesmo 
modo, a fotografia também evoca a sensação melancólica ao perpassa-la pelos tons de 
cores que são, ao mesmo tempo, complementares, intensos e frios. Nesse caso, a apro-
ximação entre as imagens fotográfica e videográfica se dá de maneira fluida, consonan-
te ao momento de sua revelação. Na captação do vídeo, que é a mesma da fotografia, 

Figura 52: Sequência de Frames de
Sem Título, 2015. Vídeo 1080p, colorido.  
Série Autopaisagem. Bettina Wieth.
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utilizei-me de noções fotográficas na estruturação do enquadramento. A característica 
descompromissada da gravação ofereceu espontaneidade ao registro que não foi pre-
viamente pensado por mim e que também não denotou quaisquer referências especí-
ficas, com exceção dos aspectos experienciados naquele momento cotidiano vivido. 

 Notei também influências de trabalhos de outros artistas em relação às Figu-
ras 51 e 52. Isso se dá tanto no que diz respeito ao processo de criação destas auto-
paisagens, quanto nas referências do próprio olhar levando em conta as imagens que 
o perpassam diariamente. É possível relacionar estas questões com a pintura Lands-
cape 6, de 1993, do artista inglês Paul Winstanley. A imagem pictórica (Figura 53), que 
faz parte da série Landscape, faz referência a uma experiência comum à vivência con-
temporânea. Trata-se da representação da visão embaçada de um observador que 
contempla a paisagem exterior da janela de um carro em movimento. A ausência de 
uma precisão na nitidez das linhas que compõem Landscape 6 não impede sua apre-
ensão por meio da associação a uma ideia de verossimilhança com a realidade. 

 Neste ensejo, também devo pontuar que nunca deixaram de repercutir os 
trabalhos de artistas anônimos ou fotógrafos não inseridos no campo das artes como 
constantes influências para o desenvolvimento da própria poética. No Flickr, cuja re-
levância no percurso artístico já comentei anteriormente, são diversas as galerias 
que contêm imagens artisticamente relevantes e estruturalmente articuladas que 
não necessariamente revelam os detalhes técnicos de suas produções. Harmoge, 
uma destas galerias fotográficas semianônimas, atualiza com frequência o acervo 
imagético disponibilizado. Constantemente, deparo-me com imagens como a refe-
renciada a seguir (Figura 54), das quais sei pouca ou nenhuma informação. Digitais 
ou analógicas, as fotografias são registradas por alguém que se apresenta apenas 

39 Disponível em: goo.gl/cqi2Bp Acesso em: 27/06/2017.

Figura 53: Landscape 6, 1993. Óleo sobre tela,
175 x 222.2cm. Série Landscape. Paul Winstanley.

Fonte: The British Council39.
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como Harold, dizendo ser norte-americano. As imagens fugazes são pouco nítidas e 
usualmente coloridas e retratam cenas cotidianas como uma caminhada pelo par-
que sob uma ótica que levemente distorce seus contextos. Especificamente, a foto-
grafia denominada Night thoughts remete a um instante de contemplação intrinseca-
mente vinculado à efemeridade de sua existência. A sensação de movimento surge 
espontânea, caracterizada pelas manchas da nitidez quase inexistente.

 O pensar sobre este trabalho de Harold levou-me a um caminho de muitas 
referências que constantemente se fazem presentes. Percebo uma arqueologia evi-
dente na expressão desta imagem que denota de um certo fluxo de conhecimento do 
próprio campo. Também, é notável que a fotografia não foi produzida considerando 
o dispositivo do poético inscrito no campo das artes visuais. Assim, reflito sobre a 
importância de considerar o caráter semianônimo que não interfere na expressivida-
de da imagem, contudo, demarca a produção de pensamento sobre esta.

40 Disponível em: goo.gl/un7YxF Acesso em 27/06/2017

Figura 54: Night thoughts, 2015. Fotografia. Harold (Galeria Harmoge). 
Fonte: portfólio na plataforma Flickr40.



Figura 55: Sem título, 2015. 
Fotografia digital. 60x40cm.

Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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Figura 56: Sem título, 2015. 
Fotografia digital. 60x40cm.
Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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 As duas fotografias expressas nas Figuras 55 e 56, foram registradas na mes-
ma ocasião, em uma saída fotográfica realizada no inverno de 2015 por regiões do 
bairro Laranjal, em Pelotas. Nas caminhadas com a objetiva macro 100mm, registrei 
uma diversidade de detalhes das “micropresenças” que encontrei no percurso. Nesta 
tarde ensolarada de julho, registrei a Figura 56, utilizando a máxima abertura do dia-
fragma que a objetiva permitia. Ao aproximar a câmera de uma rocha repleta de fun-
gos em sua superfície, interessou-me observar os formatos da pedra. Em consonân-
cia com o ângulo que escolhi no enquadramento, era possível provocar uma 
multiplicidade focal que abrangia diversos pontos da imagem, destacando as minús-
culas “florestas” de líquens que viviam naquele habitat de cores vívidas. Ao observar 
as imagens registradas neste dia, penso a organicidade das formas naturais daquela 
rocha (Figura 56) que, tomada pelo próprio olhar, parece denunciar uma certa cons-
ciência de si mesma enquanto possível autopaisagem. A sensação é de perceber a 
imagem enquanto lembrança afetiva de uma localidade que visitei, uma memória 
filtrada por representações de paisagens de cartões-postais e fotografias turísticas. A 
relação entre escalas também é notável: se tomada individualmente, a Figura 56 pa-
rece denotar de observações aéreas de uma certa geografia complexa que se mistura 
entre morros, barrancos e florestas densas. 

 Já a Figura 55, retratada algumas horas mais tarde, é o registro em ângulo 
superior e aproximado de um tronco cortado, localizado em uma região bastante 
úmida do Laranjal. Durante a caminhada, contemplei a localidade, que tinha ares de 
pântano, e, ao deparar-me com esta superfície, chamou atenção os diversos e irregu-
lares buracos que caracterizam esta “micropresença”. Estas distintas particularida-
des do tronco cortado, com o intermédio do “microscópio” posto sob o fenômeno, 
transformam-no em uma autopaisagem dinâmica e instável. Percebo indícios de um 
processo mutável que parece ter a capacidade de modificar o aspecto desta superfí-
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cie a qualquer momento. A iluminação, que nesta captação estava em seu auge poé-
tico no pôr do sol, assim como o próprio processo de decomposição da árvore morta, 
são capazes de intrigar o olhar que, de imediato, contesta o entendimento desta por-
ção de espaço sob o viés clássico da noção de paisagem. 

 Esta autopaisagem é apreendida de acordo com seu caráter modificável e abs-
trato. Cambiante, adquire significado por meio do entendimento dos processos contí-
nuos que suscita ao olhar, cujos movimentos funcionam como “um fluxo de conteúdos 
temporalmente dispersos” (CRARY, 2012, p. 101). A aparente solidez da superfície do 
tronco oferece também uma característica têxtil observada nas “rugas” e rachaduras 
presentes nos cantos da imagem. Desespacializadas, as duas fotografias podem ser to-
madas como vastos corpos geográficos, ricos tanto em dimensão como em diversidade 
de relevos. No entanto não há horizonte, mas variadas possibilidades, desvios e fugas. 

 Nesse ensejo, torna-se relevante pontuar uma espécie de deslocamento cor-
poral que surge a partir do pensamento sobre as duas autopaisagens em questão. Se 
meu corpo se oferece como “uma régua diante do mundo”, ao notar a possibilidade 
de uma paisagem em um “microuniverso”, provoco deslocamento desta medida para 
meu olhar e assim desnormatizo o pensar para fora deste corpo. Ao perceber as pe-
quenas presenças como partes de um universo visível em constantes movimentos, 
busco aproximar-me com o “microscópio” para experienciar suas especificidades. A 
partir disso, com o ato de registrá-las nos suportes, compreendo-as como autopaisa-
gens e assim as ofereço uma existência poética enquanto possíveis invenções da pai-
sagem. Neste dispositivo de deslocamento, penso que a percepção do mundo reve-
la-se também a partir de minha consciência corporal diante deste que estabelece 
uma fronteira clara do próprio corpo e seu tamanho diante das coisas. Esta medida, 
no entanto, pode ser deslocada e aplicada dentro de algo muito pequeno ou algo 
muito grande que, ao ser movida, altera também o referencial das coisas.
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Figura 57: Sem título, 2015. 
Fotografia digital. 90x60cm.
Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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 A fotografia da Figura 57 foi realizada em uma deambulação pelo camping 
municipal de Cerrito, cidade vizinha bastante próxima à Pedro Osório. Tratava-se de 
uma manhã muito fria de inverno, em 2015, e o Rio Piratini, que separa estes dois 
municípios, estava em um momento de cheia devido às intensas chuvas que caracte-
rizam a estação. Era um dia ensolarado e não havia vento na rua. Fiz o trajeto a pé nas 
estradas lamacentas do camping que também estava sendo visitado por outros mo-
radores mais preocupados com uma possível enchente do Rio. No horário próximo 
ao meio-dia, chamou atenção o brilho intenso do sol em contraste às enormes poças 
que acumulavam água em partes mais baixas da geografia local. Um destes acúmu-
los foi registrado nesta fotografia feita com a objetiva 100mm usando média profun-
didade de campo. 

 Abaixei-me com a câmera, desejando ficar ao mesmo nível do pequeno vale 
pantanoso que se formou naquele ponto. O recorte já proposto pela objetiva interessou-
-me, pois excluía o gramado e a vegetação ao redor. Decidi, então, por enquadrar apenas 
esta exata porção de espaço. Neste momento, executei tentativas que variavam entre as 
exposições, dentre estas, destacou-se o trabalho da Figura 57. Não se trata de um espaço 
claramente reconhecível, no entanto, em uma primeira apreensão visual, é possível de-
finir os elementos que o constituem: galhos, troncos e folhagens de árvores banhados 
tanto pelas águas lamacentas, quanto pela iluminação dourada daquele instante.

 Entregue ao “caos das sensações” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 130), observei o 
próprio desejo de retratar a cena sem necessariamente ter que escolher entre a ten-
tativa de representação fidedigna ou o retrato fugaz do que senti naqueles instantes. 
Guiada pelas sensações, que movimentam a percepção e realizam constantes suges-
tões, senti-me em um estado meditativo que ditou as regras da contemplação. O 
olhar, inebriado pelo momento, imergiu do fluxo sensitivo à produção da imagem e 
pareceu impor a esta o caráter de reflexo de tudo que vejo e, em paradoxo, de tudo 
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que também me vê. Corpóreos, os galhos sujos de lama se fazem presentes por todos 
os lados do enquadramento imagético. Como um espelho líquido, denso e escuro, as 
águas fluem de modo que não é possível demarcar seus contornos.

 No diálogo entre elementos sensíveis, ao considerar a transitoriedade da ex-
periência, busco os registros fotográficos/videográficos a partir do imediato das pró-
prias impressões. Almejo tornar visíveis as sensações que guiam-me durante o pro-
cesso de revelação das presenças a serem descobertas pelo olhar. Na Figura 57, 
penso que estas presenças se perdem e também se encontram em si mesmas, cober-
tas pelos próprios reflexos. Latente, a superfície imagética desvela-se ao olhar por 
meio de suas camadas difusas. A suspensão da necessidade de uma interpretação 
através da exatidão, contexto ou significado da imagem provoca o olho a divagar 
pelo enquadramento que prolonga-se indefinidamente na experiência perceptiva. 
Nesse processo de observação da imagem já captada, a definição da fotografia en-
quanto uma autopaisagem foi praticamente instantânea. 

 Conciliando expressivamente corpo e visão, busco os desdobramentos do 
sensível ao provocar suas relações nas imagens, pensando a produção poética atra-
vés de investigações reflexivas sobre os processos de subjetivação. Utilizo-me das 
revelações corpóreas da natureza para registrar suas presenças, sem definir seus li-
mites e sem interferir no espaço. Enquadro suas cores múltiplas sem traçar uma no-
ção de profundidade, ao passo em que estruturo os elementos sensíveis apenas a 
partir de determinada distribuição natural da iluminação. 

 Com a leitura de A dúvida de Cézanne, de Merleau-Ponty (2013), pude encon-
trar algumas questões em comum com a autopaisagem da Figura 57. Afastado de um 
ideal impressionista, em suas pinturas após o ano de 1870, como Jas de Bouffan, the 
Pool (1876), Cézanne não mais deseja exprimir visualmente suas cenas tais quais fo-
ram imaginadas como projeções externas dos sonhos. No lugar disso, propõe uma 
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41 Disponível em: goo.gl/R32Fi4 Acesso em: 28/06/2017.

espécie de investigação das estruturas profundas do ser, em estudos precisos das 
aparências, “menos como um trabalho de ateliê que como um trabalho a partir da 
natureza” (MERLEAU-PONTY, 2013, p.128). Nesta busca incessante de elevar a sensa-
ção visual ao nível da consciência, o pintor espera representar o objeto ao provocar 
um encontro entre arte e natureza. Cézanne diz que “gostaria de uni-las. A arte é uma 
apercepção pessoal. Coloco essa apercepção na sensação e peço à inteligência para 
organizá-la como obra” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 131). 

 Ao deixar de estabelecer uma fronteira entre “os sentidos” e a “inteligência”, 
Cézanne desconsiderou a diferença entre pensamento e sensação. Diante do próprio tra-
balho, cabe destacar a presença da noção de “inteligência” tal qual se refere Cézanne. 
Nesta proposta, penso que tal noção se desvela por meio da presença do pensamento da 
poética pelo viés da genealogia. Em coexistência com as sensações, percebo que esta pre-
sença genealógica tem o papel de “organizar” as percepções em enquadramentos imagé-
ticos. A decorrência do pensamento genealógico funciona também como uma espécie de 
método que auxilia a compreender e interpretar os próprios processos artísticos. Orde-
nando o fluxo intenso das sensações evocadas pelos movimentos do olhar no universo 
visível, esta noção de “inteligência” também sugere recortes como um “filtro” para o olhar.

 No diálogo entre a fluidez sensitiva e os recortes sugeridos por uma noção de 
ordenação deste fluxo, encontro espaço para elaborar os encontros e as descontinui-
dades de Autopaisagem. Os fugazes desdobramentos, os entremeios da percepção, 
interessam-me enquanto possibilidades poéticas desveladas pelo olhar. Em seme-
lhança a Cézanne, que “quer pintar a matéria em via de se formar, a ordem nascendo 
por uma organização espontânea” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 131), descubro as au-
topaisagens ao considerar genealogicamente estas questões. 

Figura 58: Jas de Bouffan, the Pool, 1876. 
Óleo sobre tela, 46,1 x 56,3cm. Paul Cézanne. 

Fonte: The Hermitage Museum41.







Figura 59: Folha, 2015. 
Fotografia digital. 30x20cm.
Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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 O momento era setembro de 2015, em uma das caminhadas fotográfico-ex-
ploratórias pelos pequenos bosques da região Las Acácias, em Pelotas, quando re-
gistrei Folha. Usando a objetiva macro posta sob as superfícies, fiz quatro tentativas 
enquadradas com o viewfinder da câmera digital. Abaixando-me com a câmera até o 
nível da pequena planta, busquei ajustes de exposição que fizessem sua textura sal-
tar aos olhos, evocando a sensação tátil. A riqueza de detalhes das folhas, seus pe-
quenos sulcos e “veias”, são banhados pela intensa e direta luz do sol primaveril. 
Eram poucas, mas grandes, as folhas vividamente verdes da planta, fator que bus-
quei ressaltar na estruturação do quadro. Neste momento de captação, tanto à direi-
ta, com o fundo liso e preto, assim como à esquerda, com os fragmentos de outras 
folhagens fora do alcance focal, ofereci destaque à “pele” texturizada vegetal. Ao con-
duzir o foco apenas em um ponto central desta superfície imagética, enfatizei os mi-
núsculos elementos que dão o caráter aveludado à planta. 

 Torna-se importante pontuar que a Figura 59 foi observada analiticamente por 
mim no momento da captação. Dentre os minutos em que permaneci abaixada em 
frente à planta, fazia uma tentativa seguindo determinadas configurações que se suce-
dia por mais outro enquadramento buscando aperfeiçoar aspectos do registro anterior. 
Resultado da última tentativa fotográfica, a Figura 59 simbolizou, naquele momento, o 
que considerei uma espécie de “perfeição” alcançada. Isso se deu porque, além de re-
tratar a folha que imediatamente chamou atenção enquanto passava, sucedi ao regis-
trá-la prezando elementos sensíveis. Estes estudos imagéticos são entendidos por mim 
enquanto exercícios no processo de criação que podem ou não oferecer possibilidades 
para além desta noção inerente de exercitar o olhar. Contudo, não se trata de uma ca-
racterística necessariamente presente no processo, mas sim, uma pequena regra pró-
pria do fazer que surgiu no pensamento sobre Folha. Por fim, percebo neste ponto uma 
evidência sobre a relação entre a observadora descorporificada, objetivada pela câma-
ra escura, e a revelação da imagem presença ativa, captada pela própria câmera-corpo. 

Figura 60: Ilustração da edição de 1724 
de Dióptrica, de Descartes.

Fonte: CRARY, 2012.
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 Como observa Crary, a visão em sua genealogia está equiparada com o tato 
na acepção cartesiana da proposição de uma “Dióptrica”. Sua leitura, através de Dide-
rot, apresenta um quadro onde os sentidos, no caso o tato e a visão, são concebidos 
“mais como anexos de um espírito racionalista e menos como órgãos fisiológicos” 
(CRARY, 2012, p.64). Jonathan Crary ainda complementa que “assim como os olhos 
não são, em última instância, aquilo que vê, do mesmo modo os órgãos carnais do 
tato estão desprendidos do contato com um mundo exterior” (CRARY, 2012, p.64). 
Nesta acepção, tato e visão, diante da razão, tem um papel equivalente de tradução 
do mundo. De forma prática, na poética, diante de Folha, o que vejo e sinto genealo-
gicamente é uma superfície delicada que “faz carinho”. A textura da folha é uma carí-
cia, tátil, na percepção de um observador como o ilustrado na Dióptrica na Figura 60.

 Interessam-me, nesse sentido, as experimentações fotográficas analógicas 
da artista visual francesa Amélie Petit Moreau que realizou alguns estudos em preto-
-e-branco (Figura 61) de disposições de rochas. Texturizadas, as camadas rochosas 
são apreendidas por meio de suas diferentes superfícies, além de variarem entre 
suas iluminações que parecem provenientes de distintos horários do dia. A série de 
quatro fotografias 35mm, intitulada Wild Rocks (2013) foi produzida pela artista em 
uma viagem ao Senegal. As imagens, especialmente tomadas em conjunto, provo-
cam a sensação de “achatamento” ao passo em que não é possível distinguir se tra-
tam-se de crops de um quadro maior que revela um penhasco, por exemplo, ou mes-
mo planos muito aproximados de uma singela formação rochosa.

 Nas fotografias de Wild Rocks, o “peso” das formas rochosas e a densidade de suas 
tonalidades monocromáticas são apreendidas por meio do desenho das clivagens que se 
desvelam diante de quem vê. O observador já sabe pelo título da série de trabalhos que 

42 Disponível em: goo.gl/UmPrxy Acesso em 28/06/2017.

Figura 61: Série Wild Rocks, 2013. Fotografias analógicas.
Amélie Petit Moreau.

Fonte: portfólio da artista42.
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tratam-se de imagens que registram rochas, cujas superfícies a câmera contempla com 
intermédio do “microscópio”. Em meu trabalho que compõe Autopaisagem, há também a 
presença de uma figura que denota a folha e é, por sua vez, intitulada Folha. A recusa em 
nomear a maioria dos trabalhos da série parte da dificuldade em não pensar em sua racio-
nalidade “representacional”, mas prioritariamente, em sua acepção fenomenológica dian-
te do visto. Folha, contudo, é uma maneira poética de deflagração do dispositivo através 
do nome. O que vejo é uma folha verde com marcas orgânicas e reentrâncias característi-
cas da sua espécie. O que sinto é uma superfície delicada que toca em meus dedos.

 Percebo, da mesma forma, algumas relações de Folha com o vídeo Folha (2015), 
que também registra a figura de uma única folhagem centralizada no enquadramento. Esta 
revelação imagética surgiu em uma caminhada no camping municipal de Cerrito, em um 
fim de semana ensolarado e ventoso da primavera. Conforme caminhava e traçava obser-
vações sobre os arredores, percebia algumas especificidades do local com os recortes 
propostos pela objetiva 100mm. Em um simples deslize de câmera, deparo-me com esta 
pequena presença que dançava solitária conforme os movimentos propostos pelo notável 
vento. Tratava-se de uma folhagem seca que estava grudada em um fio de teia de aranha.

 O momento da revelação gerou uma compulsão imediata pelo registro. Não 
era possível pensar, mas havia a urgência de registrar o que estava ali. No entanto, 
esta revelação, ao contemplar dentro de uma tela dentro de uma “câmara-escura”, 
tornou-se pensamento poético. Em semelhança com a fotografia Folha, o vídeo tam-
bém é corporal ao expor a leveza e fragilidade de algo que está suspenso no invisível 
e que quase pode ser pego com a mão. Há no “comportamento” da folha, uma 
apreensão causada pela fragilidade de sua suspensão que, a qualquer momento, 
pode cair. Também, a folha seca frequentemente sai para o fora-de-campo e pode 
não mais retornar. O acesso a estas questões é propiciado pela experiência temporal 
disponível no videográfico e não teria a mesma compreensão genealógica, por sua 
vez causada pelo fenomenológico, se estivesse sem uma inscrição temporal.

Figura 62: Sequência de Frames de
Folha, 2015. Vídeo 1080p, colorido.  

Bettina Wieth.
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Figura 63: Sem Título, 2015. 
Fotografia digital. 90x60cm.
Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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 Esta fotografia foi feita em outubro de 2015 com a lente fixa 50mm. Usando 
baixa profundidade de campo, ajustada de acordo com o mínimo permitido pela ob-
jetiva, em uma noite chuvosa fiz alguns registros do interior de um carro estacionado 
no bairro Porto, em Pelotas. A característica luz amarelada, quase laranja, dos postes 
distribuídos ao longo das ruas, foi especialmente acentuada através da textura em-
baçada do para-brisa frontal daquele carro. Como uma camada, esta espécie de su-
perfície têxtil surge tangível por meio desta combinação dos tons de cores que per-
passam o vidro que neste momento estava praticamente opaco pela condensação.

 A intensa umidade, resultante da chuva que caía no momento, impossibilitava 
que saísse para a rua, mas não me impediu de registrar algumas especificidades da-
quele instante cotidiano. Nesta imagem, não se evoca a possibilidade de interpretação 
visual a partir de uma linearidade, ou mesmo de uma intenção narrativa. O enquadra-
mento fotográfico oferece uma estruturação de elementos visuais que permite o livre 
passeio do olhar. Na apreensão visual daquilo que a moldura imagética contém, desve-
la-se um processo que pode acontecer em instantes, bem como pode prolongar-se in-
definidamente. 

 Mantendo-se distante de uma interpretação que localiza a relação espaço-
-temporal, a autopaisagem expressa na Figura 63 não faz qualquer menção a um uni-
verso objetivo. Na recusa de uma compreensão linear, a imagem apenas suscita pos-
síveis deslocamentos ao olhar, que a percorre do mesmo modo que os dedos 
percorrem um tecido. Espessa, a fotografia diante do olho parece resultar de cama-
das justapostas como as tintas misturadas na tela em branco. Na estruturação deste 
“canvas” fotográfico, percebo um paradoxo: as tintas que variam entre tons de laran-
ja e amarelo-queimado parecem dispostas tanto em “pacientes hachuras” quanto 
em pinceladas que “rasgam” o tecido.
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 Vibrátil, a luminosidade conduz os movimentos da superfície têxtil em con-
junto à nitidez que demarca alguns pontos da Figura 63, assim como a presença sutil 
do ruído nos tons mais escuros da imagem. No momento da captação, tive a sensa-
ção de ver de perto as minúcias microscópicas da pele de alguém. A imagem parece 
“pesada”, contudo, sugere formas dinâmicas e espontâneas por meio das texturas 
que compõem sua superfície. O “peso” diante do olhar impõe esta noção de densida-
de ao mesmo tempo em que constrói as camadas imagéticas. Tátil e pleno, o traba-
lho da Figura 63 revela uma autopaisagem em latência.

 Ao observar a fotografia, o olhar se depara com uma estruturação imagética 
em constante reconfiguração como presença altamente corpórea. Os pontos “borra-
dos” da imagem, característicos do vidro embaçado do carro, em conjunto com os 
tons de cores quentes, sugerem uma ideia de mestiçagem entre calor e frio em um 
mesmo espaço. Do mesmo modo, é interessante pensar esta mistura entre as sensa-
ções térmicas no próprio momento de revelação da presença corpórea. Como câme-
ra-corpo, encontrava-me contextualizada na noite fria e chuvosa, quando “repenti-
namente” o olhar se choca com a presença também corpórea de luz quente que 
emana a sensação de calor. Torna-se possível pensar esta chuva que caía nas ruas de 
Pelotas naquela quase-madrugada como um elemento do fora-de-quadro, ao passo 
em que é praticamente impossível para o olhar constatar a presença das gotículas de 
água no enquadramento fotográfico.  

 A imagem, contudo, parece sussurrar calmamente no diálogo com o olhar. 
Evoca-se um eloquente “silêncio” que ironicamente parece preencher o um espaço 
entre o observador e a imagem. Neste universo de evocações enigmáticas, como 
“meios que inventam seus fins” (MERLEAU-PONTY, 2013) os deslocamentos propos-
tos pela imagem convergem diferentes escalas e expõem o universo sensível que 
existiu no vidro opaco daquele carro. Sobretudo, esta autopaisagem é definida pelo 
“silêncio” diante da densidade cromática de sua superfície. 

Figura 64: Natureza Morta, 1939. Óleo sobre tela,
44 x 51,4 cm. Giorgio Morandi.

Fonte: MAC USP43.
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 Ao negar esta ideia de representação de objetos do mundo ou um assunto es-
pecífico, o trabalho expresso na Figura 63 localiza-se atemporal e desespacializado. Não 
se trata de representar de forma fidedigna elementos do visível, mas sim, a partir deles, 
estabelecer uma relação, um jogo repleto de sutilezas em que tons de cores pulsam em 
uníssono. Uma relação de aproximação pode ser estabelecida com aspectos do traba-
lho de Giorgio Morandi. Como na Figura 64, o pintor resgata a vida silenciosa dos obje-
tos inanimados em sua série de investigações de naturezas-mortas. Para Morandi, estas 
pinturas configuram uma espécie de “maneira de ser”, um recorte através do qual a vida 
cotidiana é entendida e interpretada. Cada obra transporta o observador à sensação de 
estar diante de uma presença única, imponente e absoluta.

43 Disponível em: goo.gl/sSwdDG Acesso em 28/06/2017.





Figura 65: Sem título, 2015. 
Fotografia digital. 60x40cm.

Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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Figura 66: Sem título, 2015. 
Fotografia digital. 60x40cm.
Série Autopaisagem.
Bettina Wieth.
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 Realizadas em outubro de 2015, as imagens acima ilustram os movimentos de 
pigmentos de diferentes cores impressos em papéis de alta gramatura. Atravessando-se 
mutuamente, os fluidos pareciam “dançar” como corpos imersos em sintonia própria. 
Pude observar e capturar estes fenômenos com o intermédio da objetiva macro bastan-
te aproximadas das superfícies vívidas e coloridas. Com a possibilidade desta visão qua-
se microscópica, contemplei através do visor LCD variados desdobramentos sugeridos 
por meio do simples deslizar da mão no anel focal da objetiva. Nas Figuras 65 e 66, os 
desvios e descontinuidades propostos pelas manchas fluidas são garantidos por formas 
suaves, orgânicas e levemente geometrizadas de seus contornos. Ao dispensar quais-
quer referências espaço-temporais, os enquadramentos suspendem-se às potencialida-
des infinitas a serem descobertas pelo olhar que vagueia sem pressa. A fraca iluminação 
artificial era única e proveniente do interior do local, não havendo controle sobre esta.  

 Estas impressões do visível são ordenadas pelos próprios atravessamentos 
entre tinta e água, resultando em uma aparente infinitude de possibilidades a serem 
“congeladas” pelo contato do papel com a superfície da água. Nos dois trabalhos, os 
fluidos desvelam-se como imagens do não-controle, daquilo que simplesmente se 
fez diante do olho de maneira orgânica. São corpos “fantasmagóricos” que envol-
vem-se mutuamente e imergem no espectro de diversas tonalidades. Suscitam, tam-
bém, a impressão de que, a qualquer momento, podem se desfazer em meio aos 
próprios cruzamentos. As formas que remetem à movimentação que segue um curso 
natural, próprio, parecem reivindicar certa liberdade em seus contornos disformes, 
ganhando uma relativa equivalência em relação à moldura que as contêm.

 As fotografias denotam uma gestualidade das próprias formas conectadas a 
seu tempo de inscrição, como em analogia à captação fotográfica, cuja incidência da 
fonte de luz sobre o grão também pressupõe uma relação temporal. Enquanto regis-
tros de impressões do tempo diante das imagens, as autopaisagens em questão dis-
põem de caminhos que parecem fragmentar suas complexidades visuais.
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 Cabe mencionar também o trabalho do fotógrafo londrino Mark Walton, lo-
calizado na Figura 67. Vauxhall, como é denominada a fotografia em seu portfólio, 
retrata o que parece ser uma contida porção de espaço à beira de uma calçada ou 
estrada em algum centro urbano. A imagem parece revelar uma organicidade que 
vejo presente também em meus trabalhos expressos nas Figuras 65 e 66. Contem-
plando os trabalhos do fotógrafo, é possível afirmar que este tende a traçar suas ob-
servações imagéticas em forma de superfícies simétricas e, frequentemente, “achata-
das”. No caso de Vauxhall, trata-se de uma espécie de superfície mundana, própria da 
vivência contemporânea, que escancara aquilo que usualmente é ignorado nas sar-
jetas das calçadas sujas.

 Esta imagem é um registro da transitoriedade pois, em breve, esta exata por-
ção de espaço estará completamente diferente. Assim como os fluidos que registrei, 
estas efemeridades poderiam ter passado despercebidas: seus instantes nunca teriam 
existido de maneira palpável. O que ocorre, dentro dessa forma de pensar, é um cerce-
amento do que está sendo visto dentro de um dispositivo consciente para o artista. 
Este dispositivo desloca o que é “sujeira” ou o que não se pode ter controle, como um 
fluído, para um espaço regrado e definidos pelos limites do suporte fotográfico.

44 Disponível em: goo.gl/BkoNLMAcesso em 29/06/2017.

Figura 67: Vauxhall, 2016. Fotografia digital. Mark Walton.
Fonte: portfólio na plataforma Flickr44.







177CONSIDERAÇÕES FINAIS |

 A pesquisa Autopaisagem: uma possibilidade, nestes últimos dois anos, inten-
tou interpretar alguns questionamentos que constituem a noção de autopaisagem. A 
realização da investigação e do trabalho artístico movimentaram-se e instigaram-se 
mutuamente, sugerindo diversos desdobramentos ao passo em que o caminho esta-
va sendo percorrido. Dessa forma, percebo que esta investigação em artes visuais 
possibilitou pensar o próprio fazer como algo que permanece em aberto.

 Pude estabelecer um fazer contíguo entre a prática dos trabalhos e as moti-
vações propostas pelas próprias observações, afetos e influências. Ao evitar a demar-
cação de quaisquer linhas divisórias entre a artista e a pesquisadora, busquei explo-
rar as relações entre a teoria e a prática no pensamento de Autopaisagem. Dessa 
forma, conduzi minhas reflexões na compreensão de tudo aquilo que caracteriza a 
construção do universo da própria poética, a partir da singularidade destas vivências 
e práticas que trouxeram-me até o momento final. 

 Nesse percurso, utilizei-me de um viés genealógico no pensamento sobre a 
própria história, em uma tentativa de compreender minha construção como sujeito-
-artista. Ao constatar que estas motivações e influências constituem em parte meu 
olhar sobre o universo visível, realizei um processo auto-investigativo no exercício de 
refletir sobre o emaranhado de afetações particulares que instigam-me e que tam-
bém movimentam a poética. Assim, pude traçar uma interpretação que considera o 
desenvolvimento do fazer em consonância com as reverberações de ser e estar no 
mundo, das percepções que recortam tudo aquilo que vejo. 
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 Desse modo, considerei a dialética do genealógico com o fenomenológico 
que, por sua vez, propõe a ideia de “revelação” deste universo visível diante do olho 
do artista. No momento da prática, enquadro com o olhar as imagens e as percebo 
como presenças a serem desveladas. O próprio olhar conduz o sentido e as especifi-
cidades do momento revelatório da imagem diante do corpo-câmera. A observadora 
genealógica, contudo, traça as reflexões e a investigação, procura entender o que 
moveu as percepções e desejos, o que levou o olhar àquela imagem. Posso afirmar 
que, por fim, constatei a convivência nem sempre equilibrada ou harmônica entre 
estes dois caminhos naquilo que tange ao próprio processo criativo. No desenvolvi-
mento desse pensamento, notei a coexistência entre uma corporificação, o corpo-
-câmera que apreende a imagem do mundo, e uma descorporificação, marcada pela 
observadora consciente de uma prática artística inscrita em um campo e também de 
seu próprio fazer como genealogia. 

 Desta conexão, resultam alguns pensamentos que ficam à guisa de reflexão 
própria e sugestão de percurso poético para os que sentirem-se convidados a pensar 
próximo a este caminho. Em meu percurso, o desejo de entender como se designam 
as relações entre sujeito-artista e o mundo partiu de um movimento de certo “deslo-
camento” para com aquilo que constitui e instiga o olhar. Posiciono-me a partir da 
compreensão do próprio contexto, em consonância com os movimentos do mundo, 
e não alienada deste. Ao tentar encontrar um caminho de pesquisa que não se reve-
lasse demasiadamente hermético, busquei refletir sobre os riscos de um “isolamen-
to” completamente concentrado em si mesmo. Percebo, assim, o importante papel 
dos fatores que compõem meu universo sensível de referências, influências e motiva-
ções no pensamento do trabalho. Neste ensejo, penso que a poética se alimenta do 
mundo que a cerca, mas também de um certo sujeito que é, sem dúvida, artífice da 
prática, mas que o faz, também, por meio de certas decorrências históricas. Para ver, 
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antes de tudo, é necessário aprender a ver no que tange não apenas a relação obje-
tiva, mas também considerar o mapeamento de uma rede de afetos que, ao longo do 
percurso, levam-nos a olhar o mundo e colocá-lo poeticamente diante de uma “câ-
mera-olho” ou uma “câmera-corpo”.

 Um questionamento que fica, nesse sentido, é relativo às formas que esta 
compreensão genealógica de um artista sobre sua própria construção pode impac-
tar no pensamento de uma poética. Considerando este aspecto, penso que um cami-
nho fenomenológico, sem algum tipo de boa “vigilância”, pode enclausurar a poéti-
ca, individualizando o artista como o único instaurador do fazer artístico. Imerso em 
si mesmo e nos objetos que sua percepção revela, este artista “enclausurado” des-
considera as movimentações e atravessamentos que também formam o sujeito-ar-
tista e em consequência suas proposições poéticas. 

 Essa questão pode ser associada com a discussão proposta por Giorgio 
Agamben (2009) no texto O que é o contemporâneo?. A partir da noção de intempes-
tividade, de Friedrich Nietzsche, o autor pontua algumas delimitações ao conceito de 
contemporaneidade. Nesse sentido, contemporâneo é o “intempestivo” em relação 
ao seu próprio tempo. Aquele que não coincide exatamente com este e que se encon-
tra deslocado em relação ao seu “presente” justamente é o que mais pode compre-
endê-lo. Por meio dessa dissociação, de certo anacronismo, a contemporaneidade 
pode ser entendida como “uma singular relação com o próprio tempo, que adere a 
este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias” (AGAMBEN, 2009, p. 59). Ademais, 
segundo o autor, aquele sujeito que coincide perfeitamente à sua época, que em to-
dos os aspectos posiciona-se de forma equivalente à esta, não pertence à contempo-
raneidade “porque, exatamente por isso, não consegue vê-la, não pode manter fixo o 
olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p. 59).
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 Com este referencial, compreendo que é necessário ao artista a manutenção 
de um certo “movimento ético” de suspeição permanente sobre seu próprio traba-
lho. Deve ser possível observar a trajetória do que se faz em qualquer momento, 
como um exercício de deslocamento. Ao percorrer esta pesquisa dessa forma, penso 
que pude estabelecer uma atitude de “simplicidade” em relação a meu próprio tra-
balho e observar as práticas artísticas, em diversos momentos, como entrelaçadas 
com as decorrências, os acasos e encontros que permitiram que tivessem sido cons-
truídas naqueles momentos. O exercício de um “fora de tempo”, expresso no capítulo 
Uma autopaisagem genealógica?, permitiu observar a própria produção em sua rede 
de afetações como uma arqueologia do que viria a ser proposto na parte final. Este 
movimento de percorrer o caminho, olhar para trás e construir a proposta, em três 
movimentos, dá certa sensação de “honestidade” diante do que foi construído, inclu-
ída aí a relação com as referências artísticas de um fazer/pensar em artes visuais.

 Nesse ponto, penso que a compreensão por uma via genealógica do artista 
em relação à própria construção permite justamente esse movimento de “intempes-
tividade pessoal”. Com os desdobramentos propostos pela reflexão genealógica, o 
artista “fixa o olhar no próprio tempo”, vendo as “sombras” do presente e assim per-
cebendo os entremeios de outras temporalidades. Segundo Agamben, “contemporâ-
neo é aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a 
pena nas trevas do presente” (AGAMBEN, 2005, p. 63). Estas “sombras” e nuances es-
curas são uma figuração da consciência genealógica diante do que se faz, mas tam-
bém revelam-se como presenças no “anteparo” imagético da proposta poética. Em 
meu caminho, não poderia ver o que está expresso se não tivesse percebido o quan-
to de “escuridão” me foi apresentado pelas imagens e como estas sombras dão sus-
tentação prática ao que está sob o desenho da luz.
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 Nos constantes atravessamentos propostos pela reflexão e questionamentos 
a si mesmo e àquilo que o cerca, o artista desenvolve uma poética que dialoga com 
o mundo, o compreende, para poder também transformá-lo. Potencializando o pró-
prio fazer e o campo das artes visuais, o artista em plena consciência de si e do mun-
do realiza uma trajetória poética honesta e comprometida. Não se trata, necessaria-
mente, de produzir um engajamento em torno desta questão, mas sim, compreender 
com exatidão suas demarcações. 

 Ao distinguir e reconhecer tudo aquilo que, em parte, foi responsável pela 
construção e desenvolvimento do próprio fazer artístico, realiza-se um movimento 
oposto ao de uma erudição isolada. Uma produção poética enclausurada não pro-
duz sentidos e não provoca qualquer tipo de reverberação ao mundo. Em completa 
imersão consigo mesma, a poética pensada de maneira excessivamente hermética 
não encontra diálogo com outras proposições e mantém-se estagnada, correndo o 
risco de uma prática incestuosa consigo mesma e com o próprio campo das artes 
visuais. Cabe ao artista, no entanto, fazer com que o trabalho seja manifestação de 
uma pulsão de vida diante de si mesmo e diante de quem vê.
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