


“PARA SERMOS FELIZES PRECISAMOS DE TODO TIPO DE APOIO 

À NOSSA AUTOESTIMA. NÓS SOMOS SERES HUMANOS, 

PORTANTO SERES HUMANOS SÃO O OBJETIVO DA CRIAÇÃO. 

SOMOS NORTE-AMERICANOS, PORTANTO DEUS É 

NORTE-AMERICANO. SOMOS BRANCOS, PORTANTO DEUS 

AMALDIÇOOU CAM E SEUS DESCENDENTES, QUE SÃO NEGROS. 

SOMOS PROTESTANTES OU CATÓLICOS, CONFORME O CASO; 

PORTANTO CATÓLICOS OU PROTESTANTES, CONFORME O CASO, 

SÃO ABOMINÁVEIS. SOMOS MACHOS, PORTANTO AS  

MULHERES SÃO INSENSATAS; OU SOMOS FÊMEAS, E PORTANTO 

OS HOMENS SÃO UNS BRUTOS. SOMOS ORIENTAIS, PORTANTO O 

OCIDENTE É SELVAGEM E BÁRBARO; OU SOMOS OCIDENTAIS, E 

PORTANTO O ORIENTE É ESTÉRIL. TRABALHAMOS COM 

NOSSOS CÉREBROS, PORTANTO AS CLASSES INSTRUÍDAS É QUE 

SÃO IMPORTANTES; OU TRABALHAMOS COM AS MÃOS, 

E PORTANTO SÓ O TRABALHO MANUAL TEM DIGNIDADE. 

FINALMENTE, E ACIMA DE TUDO, CADA UM DE NÓS TEM UM 

MÉRITO ABSOLUTAMENTE ÚNICO: SOMOS NÓS MESMOS. COM 

ESSAS CONFORTANTES REFLEXÕES, VAMOS À LUTA COM O 

MUNDO; SEM ELAS, A CORAGEM PODERIA NOS FALTAR. SEM 

ELAS, SENDO AS COISAS COMO SÃO, NOS SENTIRÍAMOS 

INFERIORES, UMA VEZ QUE NÃO APREENDEMOS O SENTIMENTO 

DA IGUALDADE. SE PUDÉSSEMOS NOS SENTIR GENUINAMENTE 

IGUAIS A NOSSOS SEMELHANTES, NEM SUPERIORES NEM 

INFERIORES, TALVEZ E VIDA SE TORNASSE MENOS PARECIDA 

COM UMA GUERRA E TERÍAMOS MENOS NECESSIDADE 

DOS MITOS INTOXICANTES QUE NOS DÃO A CORAGEM 

DOS BÊBADOS”

“O MELHOR DE BERTRAND RUSSELL: SILHUETAS SATÍRICAS” 
BERTRAND RUSSELL

“IN ORDER TO BE HAPPY WE REQUIRE ALL KINDS OF SUPPORTS TO OUR SELF-ESTEEM. WE ARE HUMAN BEINGS, 
THEREFORE HUMAN BEINGS ARE THE PURPOSE OF CREATION. WE ARE AMERICANS, THEREFORE AMERICA IS 
GOD’S OWN COUNTRY. WE ARE WHITE, AND THEREFORE GOD CURSED HAM AND HIS DESCENDANTS WHO WERE 
BLACK. WE ARE PROTESTANT OR CATHOLIC, AS THE CASE MAY BE, THEREFORE CATHOLICS OR PROTESTANTS, AS 
THE CASE MAY BE, ARE AN ABOMINATION. WE ARE MALE, AND THEREFORE WOMEN ARE UNREASONABLE; OR 
FEMALE, AND THEREFORE MEN ARE BRUTES. WE ARE EASTERNERS, AND THEREFORE THE WEST IS WILD AND 
WOOLLY; OR WESTERNERS, AND THEREFORE THE EAST IS EFFETE. WE WORK WITH OUR BRAINS, AND THEREFORE 
IT IS THE EDUCATED CLASSES THAT ARE IMPORTANT; OR WE WORK WITH OUR HANDS, AND THEREFORE 

MANUAL LABOUR ALONE GIVES DIGNITY. FINALLY, AND ABOVE ALL, WE EACH HAVE ONE MERIT WHICH IS 
ENTIRELY UNIQUE, WE ARE OURSELF. WITH THESE COMFORTING REFLECTIONS WE GO OUT TO DO BATTLE WITH 
THE WORLD; WITHOUT THEM OUR COURAGE MIGHT FAIL. WITHOUT THEM, AS THINGS ARE, WE SHOULD FEEL 
INFERIOR BECAUSE WE HAVE NOT LEARNT THE SENTIMENT OF EQUALITY. IF WE COULD FEEL GENUINELY THAT WE 
ARE THE EQUALS OF OUR NEIGHBOURS, NEITHER THEIR BETTERS NOR THEIR INFERIORS, PERHAPS LIFE WOULD 
BECOME LESS OF A BATTLE, AND WE SHOULD NEED LESS IN THE WAY OF INTOXICATING MYTH TO GIVE US 
DUTCH COURAGE”

EDITORA_ BERTRAND BRASIL



A MAIOR RIQUEZA

DO HOMEM

É SUA INCOMPLETUDE.

NESSE PONTO

SOU ABASTADO.

PALAVRAS QUE ME 

ACEITAM COMO SOU

RETRATO DO ARTISTA QUANDO COISA:

NÃO AGUENTO SER APENAS

UM SUJEITO QUE ABRE

PORTAS, QUE PUXA

VÁLVULAS, QUE OLHA O

RELÓGIO, QUE COMPRA PÃO

ÀS 6 DA TARDE, QUE VAI

LÁ FORA, QUE APONTA LÁPIS,

QUE VÊ A UVA ETC. ETC.

–EU NÃO 
PERDOAI. MAS EU

PRECISO SER OUTROS.

EU PENSO

RENOVAR O HOMEM

USANDO BORBOLETAS.

RETRATO DO ARTISTA 
QUANDO COISA 
MANOEL DE BARROS

“PORTRAY OF THE ARTIST AS THING” 
INCOMPLETENESS
IS MAN’S GREATEST WEALTH.
IN THIS SUBJECT
I’M WELL-OFF.
WORDS THAT ACCEPT ME
AS I AM
I DO NOT ACCEPT.
I CAN’T STAND BEING JUST
A PERSON WHO OPENS
DOORS, PULLS
VALVES, WHO LOOKS AT

THE CLOCK, WHO BUYS 
BREAD
AT 6 PM, WHO GOES
OUTSIDE, WHO SHARPENS 
PENCILS,
WHO HAS A FARM ETC. ETC.
PLEASE FORGIVE. BUT I
NEED TO BE OTHERS.
I THINK OF
RENOVATING MAN
USING BUTTERFLIES. 

ACEITO.

EDITORA_ RECORD
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O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro 
apresenta “Virei Viral: Identidades e Coletividades”, 
segunda edição da mostra que reúne videoinsta-
lações, obras digitais e suportes multiplataformas 
que exploram o impacto da cibercultura.

A seleção de 2014 reúne trabalhos que destacam 
as diferentes abordagens do “eu” (self) no 
comportamento dos indivíduos, especialmente 
nas redes sociais.

Ao completar 25 anos, o CCBB Rio mantém seu 
compromisso em abrir espaço para reflexões 
críticas, inovações, tendências e novas possibili-
dades. Apostando na valorização do diálogo entre 
artistas nacionais e estrangeiros, esta edição mais 
uma vez reúne obras de diversos países e nos 
convida a refletir sobre a identidade da nossa 
produção e suas relações com a coletividade em 
um contexto virtual e globalizado.

Fundada em 1989, a Chemtech viveu uma grande 
mudança cultural que se deu intensamente nos 
anos subsequentes a sua criação  e segue ainda 
hoje em constante transformação. Mais que 
tecnológicas, tais mudanças são culturais, sendo 
impossível não senti-las em nosso cotidiano.

Jovem e associada a evolução tecnológica, a 
Chemtech patrocina o Virei Viral pelo 2o ano 
consecutivo, exposição que apresenta, através da 
arte, os impactos e repercussões dessa imponente 
revolução digital.

Neste ano, o tema “Identidades e Coletividades” 
está no centro do projeto, com conceitos 
que se colocam na atualidade, transitórios,  
multifacetados e portanto, objeto de investigação 
de inúmeros artistas e pensadores.

Virei Viral, pela intrínseca relação com a inovação 
e seu impacto na sociedade, se encaixa perfeita-
mente no perfil da Chemtech, por sermos uma  
empresa que busca sempre soluções inovadoras, 
que transformaram a realidade do nosso país.

The Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro 

presents “Virei Viral: Identidades e Coletividades” (Going 

Viral: Identities and Collectivities), the second edition of the 

exhibition that brings together video installations, digital 

pieces and multi-platform media that explore the impact 

of cyberculture.

The selection of 2014 brings together works that highlight the 

different approaches of the self in the behavior of individuals, 

especially in social media.

At 25 years old, CCBB Rio maintains its dedication to opening 

space for critical reflection, innovation, trends and new 

possibilities. Counting on the value of dialogue between 

Brazilian and foreign artists, this edition once again brings 

together works from various countries and invites us to 

reflect about the identity of our production, and its 

relationship with collectivity in a virtual, globalized context.

Founded in 1989, Chemtech has gone through the great 

cultural changes that occurred in the following years, and 

still faces promising changes today. More than 

technological, such changes are cultural, and it is 

impossible not to feel them in the work, leisure, education 

and day-to-day life. As a young company linked to 

technological evolution, Chemtech is sponsoring Virei Viral 

exhibition for the second consecutive year, a show that 

displays through art, the impacts and repercussions of this 

impressive digital revolution. 

This year’s theme, “Identities and Collectivities” is in the 

center of the project, as concepts that are understood 

contemporarily as temporary, multifaceted, and as such, 

subject of investigation by a number of artists and thinkers.  

Because of its inherent relation with innovation and its 

impact in society, Virei Viral matches perfectly with 

Chemtech’s mission and profile. We are a company constantly 

in search of innovative solutions that transform the reality 

in our country. 

A cultura é essencial na vida dos cidadãos e da 
cidade. É também uma vocação do Rio de Janeiro. 
Por isso, a Prefeitura está investindo ao longo 
desse ano cerca de R$250 milhões em projetos 
culturais de artistas e produtores cariocas e em 
sua rede de equipamentos culturais. São mais 
de 700 projetos apoiados em todas as áreas, tais 
como espetáculos, festivais, mostras, filmes, 
séries de TV, livros, exposições, shows, cursos e 
ações de inclusão e democratização do acesso, 
entre outras iniciativas. São números recordes, 
que fazem do Rio a capital brasileira que mais 
investe em cultura.

A Secretaria Municipal de Cultura, patrocinadora 
da mostra,  parabeniza a segunda edição da ex-
posição Virei Viral.  O evento dialoga com o público 
sobre a transformação cultural observada pela 
transição da comunicação analógica para a digital, 
trazendo uma antenada discussão sobre a ciber-
cultura e o seu desdobramento na vida da socie-
dade moderna de forma lúdica e desafiadora.

Secretaria Municipal de Cultura.

Culture is essential to the life of a city and its citizens. It is 

also a job in Rio de Janeiro. As a result, the municipal govern-

ment is investing, over the course of this year, close to R$250 

million in cultural projects by local artists and producers, and 

also in cultural venues. There are more than 700 supported 

projects in such diverse areas as shows, festivals, exhibitions, 

films, TV series, books, presentations, courses, and social 

projects, amongst others. There are numerous investment 

records, which make Rio the Brazilian capital city that invests 

the most in culture. 

The Municipal Secretary of Culture, sponsor of the exhibi-

tion, congratulates the second edition of the exhibition Virei 

Viral. The event creates a dialogue with the audience about 

the cultural transformation apparent in the transition from 

analogue communication to digital, bringing up a lucid, chal-

lenging and tuned-in discussion about cyberculture and its 

increasing importance in modern society.

Municipal Secretary of Culture (Rio de Janeiro – RJ, Brazil) 
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O catálogo que você tem em mãos é uma produção 
do Coletivo Curatorial do Estúdio M’Baraká, cuja 
preocupação inicial é que a segunda edição da 
exposição Virei Viral saia um pouco do espaço 
expositivo e vá com você até a sua casa, deite na 
sua rede, tome seus pensamentos e siga em frente. 

Mesmo com o alcance e a densidade de todas as 
obras que compõem esta edição da exposição, 
tratar de identidades e coletividades em poucos 
metros quadrados, durante apenas alguns meses, 
é uma tarefa árdua. A pesquisa intensa a que o 
tema nos levou despertou na curadoria a vontade 
de falar, discutir e ler cada vez mais. Ainda que 
nosso objetivo não seja apresentar uma proposta 
conclusiva, trata-se de um assunto bastante 
discutido e ainda absolutamente fértil, por isso o 
diálogo se estende aqui, com ensaios, literatura, 
citações e até uma pequena fábula.

Com pouco tempo, aproveite para folhear o 
catálogo e deixe-se envolver pelo que chamamos 
de Identidades Literárias, pequenos trechos de 
romances que revelam facetas identitárias de 
todo tipo. Com mais tempo, aprofunde-se nos en-

saios. Num dia nublado, deixe que a fábula de 
Anthony Marcellini e o pássaro Pega, que se 
reconhece no espelho, lhe tragam um pouco de 
perspectiva. Perceba-se e identifique-se com a 
fluidez de Martin Shepley e entre na discussão 
proposta por Carla Rodrigues sem medo de se 
considerar também uma identidade vazia. Filosofe 
com Merleau-Ponty e todas as formas de se 
pensar o “eu” ou pare um pouco e pense no “eu” 
sem memória com um trechinho do renomado 
“Sonhos de Einstein”, de Alan Lightman. Em dias 
mais tranquilos, fique com a poética do ensaio de 
Dora Reis e as ricas relações de seus entrevistados 
com a fotografia. Para entender melhor por que 
a fotografia nos toca tanto, e é muito mais do 
que apenas uma imagem, leia os grandes críticos 
fotográficos Rubens Fernandes Junior e 
Geoffrey Batchen, com este último, aproveite 
para conhecer um pouco do trabalho de Joachim 
Schmid. Por fim, mas não menos importante, 
conheça os artistas que possibilitaram a 
exposição e deixe-se perder em poesia, arte e 
suas profundidades.

Coletivo Curatorial 
Estúdio M’Baraká
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virei viral

Com curadores nascidos nos anos 80, Virei Viral 
surge de um grupo que viveu intensamente a 
transição cultural que se deu na transformação da 
comunicação analógica para a digital. Nascemos 
no auge da grande mídia, da informação “de um 
pra muitos”, e transmutamos para essa realidade 
completamente diferente da cultura de “muitos 
para muitos”, da facilidade de geração e difusão 
dos mais diversos conteúdos. Talvez essa vivência 
de duas realidades completamente diferentes 
tenha influenciado nossa excitação com o tema. A 
ideia da exposição Virei Viral surge de uma vontade 
de refletir sobre essa chamada “cibercultura”, que 
longe de ser o cenário onde predominariam robôs 
e viadutos intergaláticos, como se anunciava nos 
anos 80, nada mais é que a cultura do século XXI, 
marcada pela presença do digital em quase todos 
os nossos gestos. Nada mais é... e é isso tudo: a 
revolução dos modos de vida, de noções de tempo, 
espaço, comunicação e sociabilidade, das possibili-
dades de pesquisa, de trabalho e de lazer.

Realizada em 2013, a 1a edição do Virei Viral contou 
com mais de 120 mil espectadores em cerca de dois 
meses, num dos espaços mais tradicionais do Rio 
de Janeiro, o Centro Cultural Banco do Brasil. Este 
ano, novamente com o patrocínio da CHEMTECH 
e a cessão de espaço do CCBB-RJ, a segunda edição 
comprova a diversidade de abor-dagens possíveis 
quando se entende esse universo digital e hiper-
textual como um fenômeno cultural, muito mais 
do que simplesmente tecnológico.

Se na primeira versão discutimos os conceitos e 
origens do viral e virtual, as novas possibilidades 
de interação, criação de conteúdos e multiplicação 
da informação; na segunda, optamos por focar 
no comportamento do indivíduo contemporâneo 
em relação às fragmentações do EU e sua postura 
coletiva, refletida amplamente nas redes sociais. 
Na relação performática, na polissemia, na fluidez, 
intensidade e toda contradição que surge quando 
o EU/SELFIE se multiplica, fazendo com que ideias 
contrastantes caminhem – numa melodia 
desarmônica – lado a lado. 

Identidade e Fluidez; Coletividade e Volatilidade; 
Coesão e Oscilação. Conceitos que de certa modo 
se repelem, passam a conviver, de alguma forma, 
sincronicamente.

Se pensarmos que o “Livro dos Rostos” tem mais 
de 1,2 bilhões de usuários – e que cada um desses 
“cria, recria, molda e fragmenta” seus perfis e 
compartilha interesses com infinitos grupos e 
coletivos – temos uma ideia da quantidade de 
simulacros possíveis, da profusão de, 
paradoxalmente, autênticos e forjados perfis 
de identidades múltiplas, fragmentadas.

Esse fascinante tema das identidades fluidas e 
coletividades versáteis, ainda mais sendo o Brasil 
um dos países com maior quantidade de usuários 
em redes sociais, levou a curadoria de Virei Viral 
para o tema “Identidades e Coletividades” nesta 
segunda edição. E a reverberação da cultura digital 
na cultura contemporânea já nos faz pensar em 
temas possíveis para as próximas edições: a 
relação espaço x tempo, a ubiquidade generaliza-

da, a teoria do ator-rede, o avanço das relações 
homem-máquina, a hipertextualidade, a relação 
integração x dispersão – e tantas outras temáticas 
impactantes na cultura contemporânea que são 
objetos de interesse do coletivo curatorial 
do Virei Viral.

A cada edição, um desses temas – ou outros que 
possam ainda emergir – estará em destaque na 
exposição, sempre com a preocupação de alinhar 
conteúdos relevantes, artistas contemporâneos e 
uma expografia cuidadosamente pensada para pro-
mover o diálogo ente conteúdos e obras de arte, 
priorizando a fruição dos sentidos pelo espectador.

Coletivo Curatorial Estúdio M’Baraká: 
(Diogo Rezende, Isabel Seixas e Letícia Stallone)

Assistentes Curatoriais e de Arte Estúdio M’Baraká: 
Mariana Solis e Pedro Leobons

Agradecimentos Especiais: 
Paula Brandão, Fabiana Costa, Paula Sued, 
Gabi Augustini e Eliane Costa 
(colaboradores na curadoria da 1a Edição)

o projeto
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identidades e coletividades curadoria
EXISTÊNCIA é o estado do que existe. 
Existir É SER. 
Ser É TER EXISTÊNCIA E UMA IDENTIDADE.

IDENTIDADE é o conjunto de características que 
distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio 
das quais é possível individualizá-la.

EU é a individualidade da pessoa humana.

A EXISTÊNCIA É POR SI SÓ UMA 

DIALÉTICA. UMA SEQUÊNCIA 

DE AUTORREFERENCIAÇÃO. 

UM METACONCEITO.
“Quem sou”, “quem somos” e “o que me torna 
diferente no rebanho”. Questões que extrapolam 
tempo, cultura, espaço. O fato de que a única 
possibilidade de certificar-se da existência é 
concebendo a “não existência” torna drastica-
mente suspeito o entendimento do que é “ser”.

Mas é fato que somos. Ou é pelo menos nisso que 
temos que crer. Para ser. E sobre isso, diria Sartre, 
“O homem está condenado a ser livre”. O peso da 
liberdade está em ser responsável pelo seu SER. 
E é sendo que o homem vai moldando sua 
identidade. O peso dessa escolha não é um fardo 
só pra si. Afeta todo o conjunto.

“somos todos retalhos de uma textura tão disforme 
e diversa que cada pedaço, a cada momento, faz seu 
jogo. E existem tantas diferenças entre nós próprios 
como entre nós e os outros.”

 “Ensaios” – Michel de Montaigne 
 Segundo Volume, (1580) 

Cada Eu tem uma identidade: formada por um 
fluxo constante e pulsante de pequenos eventos, 
que moldam personalidade, subjetividade, 
características visíveis e ocultas que, embora 
pareçam ter sido feitas sob medida, são resultado 
de escolhas que afetam não só a si próprio, como 
o todo. Eis o peso da liberdade.

E o que acontece quando esses pequenos eventos 
se multiplicam e se tornam hipertextualizados? 
A identidade passa a ser formada ou deformada 
pela superabundância de episódios e acontecimen-
tos concomitantes e, paradoxalmente, multidi-
mensionais e assíncronos? Essa reflexão, ainda 
que flerte com o inverossímil, está posta na 
dialética do presente. E é objeto de investigação 
desta segunda edição de Virei Viral, projeto 
que se dedica a explorar questões da cultura 
contemporânea através de sua manifestação 
em expressões artísticas.

Sendo a identidade uma potência universal, 
surge também a coletividade como outro objeto 
hesitante – não apenas correlato – mas intrinseca-
mente vinculado.

Identidades e Coletividades. No contemporâneo, 
conflitam – como visto no pensamento de Zigmunt 
Bauman – com palavras como fluidez, fragmen-
tação, volatilidade. Uma equação em que multipli-
car é, paradoxalmente, dividir e separar. A curado-
ria da 2a Edição do Virei Viral buscou apresentar 
trabalhos que refletem, questionam, ironizam, 
reverberam, polemizam ou simplesmente retratam 
pontos de vista de artistas acerca da inexorável e 
atemporal, porém flexível e plurivalente, questão 
da identidade e sua consequente coletividade.

Como resultado curatorial, os artistas seleciona-
dos abordam facetas do ego de formas distintas, 
mas que geram um diálogo filosófico intenso. Coletivo Curatorial 

Estúdio M’Baraká

Isabel Seixas

A pesquisa curatorial se desenvolveu, portanto, 
de modo absolutamente multidisciplinar. 
Revisitando filósofos clássicos, passando pela 
discussão “real”/imagem/significado da linguística, 
o questionamento do olhar e a crença da verdade 
na imagem. Aristóteles, Hume, Kant, 
Merleau-Ponty e Didi-Huberman, entre tantos 
outros filósofos e pensadores que se debruçaram 
na questão da existência, acolhendo intimamente 
a melancolia de Nietzsche e sustentação existen-
cialista de Sartre, buscando coerência ainda na 
psicologia de Lacan, e na ultra contemporaneidade 
de Bruno Latour e a Teoria Ator-rede.

Explorando sensações a partir de materiais e 
suportes artísticos diversos, o Projeto Expográ-
fico, Direção de Arte e a Curadoria buscam revelar 
rastros de identidade: seu lado sutil e frágil, e a 
antagônica faceta excessiva e pulsante.

Vemos o elegante contraste entre o vídeo 
surrealista de Antonia Leite e a foto-pintura de 
Mestre Júlio; a fé que depositamos nas imagens 
em objeção à valorização da percepção individual, 
questionada na obra da fotógrafa Claudia 
Jaguaribe, na fotografia imaginária das 
Polaroides de Tom Lisboa, na contestação 
precisa de Khalil Charif em O que vemos 
O que nos olha.

As narrativas que misturam histórias de nostalgia, 
efemeridade, padronização e pertencimento são 
vistas nas obras de Dora Reis, Markus Hofko, Yuli 
Anastassakis e Kyle Thompson – este último ainda 
se destacando pela dolorosa tentativa de autor-
reconhecimento. Reconhecimento e pertencimen-
to, aliás, também apresentados em um conto 
cheio de alegorias filosóficas na obra 
de Anthony Marcellini. 

A subjetividade poética que concedemos 
despretensiosamente aos nossos “tec-trecos- 
extensão-do-corpo” está na poética obra I Phone 
me, I phone you de Marcus Faustini e, em contra-
ponto, Post Secret de Frank Warren (e de um 
coletivo de anônimos) transparece a dor da 
intimidade de segredos sonegados e mostra a 
coletividade da castidade moral.

O renomado e dificilmente categorizável fotógrafo 
Michael Wolf questiona o panóptico e a artista 
plástica Ana Hupe manifesta, de certa forma, 
a hiperexposição; Bruno Veiga e Alexandre Mazza, 
o primeiro ironicamente, e o segundo de forma 
reflexiva, abordam a individualidade versus padro-
nização/representação. Temática também posta 
em questão pela artista Stefanie Posavec, que nos 
fornece potente vocabulário de diferentes formas 
de olhar dando vida “real” aos nossos desempen-
hos e padrões identitários nas mídias sociais. 
Como que numa síntese da proposta curatorial, 
através de uma dramatização poética, revelamos 
ainda a sutileza da designer Camila Valladares 
e seus “pacotes de identidade”, uma autêntica e 
delicada provocação de interpretação de si mesmo.

A 2a edição de Virei Viral não se propõe – de 
forma alguma – a ser conclusiva. Pelo contrário. 
Se nosso tempo caminha para solidão das 
identidades fragmentadas ou para a euforia da 
multiplicidade de possibilidades, se o caminho 
é um excesso de egocentrismo ou, ao contrário, 
a proliferação das facetas e possibilidades, a 
reflexão é remetida para o espectador: vivente, 
seduzido e abduzido por essa realidade-simulacro 
abundantemente vigente.

  ENGLISH TEXT > PAGE 137  
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 R E A L 

REGISTROS

Este livro contém um texto que escrevi para 
o jornal online “Art Practical”, sobre como a 
autopercepção de um indivíduo afeta o entendi-
mento do seu papel na sociedade. Meu interesse 
foi despertado, em parte, pela pesquisa que fiz 
sobre o Magpie europeu (conhecido no Brasil como 
pássaro Pega). Este pássaro, que é muito encon-
trado na cidade onde moro, me chamou a atenção 
pelo seu comportamento – nos seus movimentos 
e interações com outros pássaros e animais – e 
também, como descobri mais tarde, por ser um 
dos poucos pássaros e animais capazes de se reco-
nhecer em frente ao espelho. Eu estava interes-
sado em usar o comportamento do pássaro Pega 
para explorar como a relação entre a percepção de 
si próprio e a percepção do autocomportamento 

altera a compreensão do comportamento de um 
indivíduo na sociedade. Este texto foi escrito como 
um ensaio para explorar estes temas, usando a 
fábula de uma Pega descobrindo a si mesma pela 
primeira vez, e o diálogo interior que se seguiu a 
esta percepção. Acrescentei desenhos que produzi 
de Pegas em momentos de contemplação e do seu 
comportamento.

Como grande parte da minha pesquisa e escritos 
sobre a percepção de si mesmo do pássaro Pega 
toca em temas próximos à autoconsciência da 
subjetividade, pedi a Samo Tomsic, um filósofo 
esloveno e estudioso da psicanálise Lacaniana, 
para escrever um artigo sobre psicanálise e subje-
tividade. Seu texto “Psychoanalysis in the Mirror”, 
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(Psicanálise ao Espelho), retrata especificamente 
no aparecimento da subjetividade durante a infân-
cia, como apontado por Sigmund Freud no “fort / 
da game” (exclamações infantis usadas por Freud 
em seus estudos), em contraste com o exemplo 
lacaniano de “mirror stage” (fase do espelho). 

Gostaria de agradecer à Patricia Maloney, 
editora-chefe de “Art Practical”, pelo seu estímulo 
e trabalho editorial neste projeto; à minha 
esposa Laura Mott, pelo seu constante apoio e 
ajuda desinteressada; e à Valand School of Fine 
Arts pelo convite para participar no seu 
Independent Studio Course, através do qual 
esta publicação se tornou possível.

INTRODUÇÃO

Recentemente fiquei fascinado pelo Magpie 
europeu (a Pega). Desde que me mudei para 
Gothenburg, na Suécia, não consigo deixar de 
pensar neste curioso e travesso pássaro, que 
parece habitar todos os cantos da cidade. 
Eles se destacam. A maneira como interagem entre 
si e a forma como encostam as cabeças, a forma 
como se olham e parecem me perceber chamam a 
atenção por serem muito mais sofisticadas e 
complexas do que as de muitos outros animais. 
Depois de algumas pesquisas, descobri que as 
Pegas não só demonstram um sofisticado entendi-
mento das relações sociais, como também são a 
única espécie de pássaros – e também uma das 
poucas espécies do reino animal – capazes 
de se autorreconhecer no espelho.[2]

Em 1970, o psicólogo Gordon Gallup Jr. desenvolveu 
o “teste do espelho”, um experimento que tentava 
aferir a autopercepção em animais, determinando 
se um indivíduo poderia reconhecer seu reflexo em 
um espelho como uma imagem de si mesmo. Vários 
estudos subsequentes investigaram a “estimu-
lação pelo espelho” da autopercepção em diversos 
tipos de animais, desde macacos a cães e golfi-
nhos. Muitos animais não tiveram quaisquer 
reações, já outros responderam com atitudes 
agressivas ou comportamentos antissociais, como 
se a imagem no espelho pertencesse a outro 
animal. No entanto, em algumas poucas espécies o 
indivíduo reconheceu sua imagem ao espelho e 
a utilizou para explorar seu corpo e movimentos, 
sugerindo uma evidência de autopercepção. 
Especialistas em comportamentos de animais 
afirmaram que aqueles capazes de demonstrar 
uma percepção de si mesmos pertencem a espécies 
com sistemas sociais bem desenvolvidos, além de 
exibir um conhecimento de sua imagem e de seu 
comportamento empático. Isso seria um bom indí-
cio de que a percepção de um animal de si mesmo – 
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seja um pássaro, um mamífero ou um ser humano 
– estaria ligada ao seu comportamento dentro do 
seu sistema social mais amplo.

A sugestão de que há uma conexão entre 
autopercepção e nosso sistema social coincide com 
minhas próprias investigações das políticas sociais 
de reconhecimento – o processo de entendermos a 
nós mesmos como indivíduos na nossa sociedade 
pela consciência das percepções que terceiros têm 
de nós e das nossas ações. Assim, ações são tudo 
que fazemos especificamente para nós, como 
indivíduos. Fiquei particularmente interessado no 
que o filósofo Mika Hannula enigmaticamente se 
refere “ao que fazemos, quando fazemos o que 
fazemos”.[3] Talvez não estejamos sempre consci-
entes do que fazemos e como o que fazemos afeta 
a terceiros, mas minha premissa é que sempre há 
um impacto, não importa quão pequeno seja. 
Nossas ações, produção e subjetividade ficam 
conectadas através da forma como terceiros nos 
veem e entendem, e esta conjectura exterior, por 
sua vez, afeta e estrutura nossa percepção interior 
de nós mesmos. Como Jean-Paul Sartre coloca de 
uma forma simples: “Reconheço que sou como o 
outro me vê”.[4]

Considerando-nos membros observados, visíveis 
e conspícuos de uma sociedade, entendemos 
que a subjetividade – perspectivas, reflexões, 
opiniões, crenças e desejos específicos do ser 
interior ou do caráter de cada um – não está 
simplesmente emoldurada, mas é parte integrante 
da nossa vida social e da sociedade, de uma forma 
mais ampla. A sociedade se manifesta como uma 
estrutura mais maleável do que podemos imaginar, 
e é através das nossas atitudes que desempenha-
mos um papel no seu desenvolvimento. É um 
sistema social constituído por indivíduos que 
estão permanentemente desempenhando, 
reagindo e se adaptando à apresentação de si 
mesmos e de cada um. 

Nossa vida social depende de que se torne reali-
dade o que ocorre quando vemos nós mesmos 
como os outros nos veem. É a primeira vez que nos 
compreendemos como indivíduos atuando além do 
espaço privado do nosso lar, no espaço aberto do 
mundo, cercado pelas coisas que constituem 
o nosso universo. Na “Fase do Espelho”, 
Jacques Lacan descreve o reconhecimento de uma 
criança ao espelho testando o seu espaço através 
de uma série de gestos. Ele esclarece que a criança 
experimenta o jogo da relação entre movimentos 
presumidos na imagem e o reflexo do ambiente e 
entre a complexidade virtual e a realidade que é 
duplicada – o próprio corpo da criança, as pessoas 
e as coisas em volta dela.[5]

Parafraseando Lacan, é a “gestalt” do corpo, ou 
a percepção do corpo no espaço como percebido 
no espelho, que dá parcialmente ao sujeito uma 
noção de si mesmo. Indo mais além do primeiro 
estágio da “Fase do Espelho”, acredito que o 
conhecimento individual que cada um tem de um 
terceiro, através de gestos, ações, discursos ou 
criações, cria a sociedade que, por sua vez, dá ao 
indivíduo a noção de si mesmo.

Neste contexto, começo a imaginar o que poderia 
estar pensando a Pega quando vê seu reflexo pela 
primeira vez. Ela se reconhece como participante 
ativa de uma sociedade através de seu autorreco-
nhecimento? Parafraseando textos influenciados 
por vários estudiosos do autoconhecimento, 
desempenho e engajamento social, começamos 
então a vislumbrar como ocorreu o surgimento 
e a existência dos pássaros Pega.   

As perspectivas mencionadas adiante foram 
utilizadas, parafraseadas e, mais do que isso, 
influenciaram a seguinte comparação: [6] em 
“Ações performáticas e Constituição de Gêneros” 
(“Performative Acts and Gender Constitution”), 
de Judith Butler traz uma análise presente, 
relacionada a desempenho, instrução e adoção de 
gênero, justifica que vários outros aspectos de 

nossas personalidades são, da mesma forma, 
instruídos, adotados e desempenhados.[7] 
“Performances” de Erving Goffman (Erving 
Goffman’s “Performances”) discorrem sobre o 
desempenho da nossa vida e ações cotidianas.[8] 
A “Fase do Espelho como Formadora da Função 
do Eu”, de Jacques Lacan (Jacques Lacan’s 
“The Mirror Stage as Formative of the Function of 
the I”), descreve um estágio no desenvolvimento 
infantil, aproximadamente aos seis meses de 
idade, quando um bebê começa a reconhecer sua 
imagem no espelho como de si mesmo.[9] Para 
Lacan, este é o primeiro e provavelmente o mais 
importante de todos os estágios na identificação 
de um indivíduo. “O Olhar”, de Jean-Paul Sartre 
(Jean-Paul Sartre’s “The Look”), descreve como o 
olhar “dos outros” – um termo filosófico indicando 
uma pessoa ou outras distintas do próprio – 
controla e cria a autopercepção do primeiro.[10] 
Já “Dramas Sociais” e “Ritual Dramático” / “Drama 
Ritualístico”, de Victor Turner (Victor Turner’s 
“Social Dramas” and “Dramatic Ritual / Ritual 
Drama”) abordam sobre como cada um de nós e 
a sociedade são ensaiados e teatralizados 
e também como a vida e seus rituais sempre 
refletem os ritos teatrais.[11]

  BECOMING REAL  

[1] Este título faz referência ao “Coelho de Pelúcia” ou “Como 
os Brinquedos se Tornam Reais” (“Velveteen Rabbit or How Toys 
Become Real”), um conto infantil escrito por Margery 
Williams em 1922, que descreve a transformação em realidade 
de um coelho de brinquedo. Esse livro sempre me vinha à mente 
durante minhas pesquisas para este texto, e pensei que deveria 
haver alguma relação entre as duas coisas. Refletindo sobre o 
assunto, me questiono se há alguma conexão entre minha fasci-
nação na juventude pela história do coelho de brinquedo e pela 
metáfora do pássaro Pega percebendo-se como um indivíduo 
real através da sua imagem no espelho.

[2] “Comportamento Induzido Pelo Espelho” (“Mirror-Induced 
Behavior in the Magpie”), de Prior H, Schwarz A, Güntürkün O, :  
“Evidência de Autorreconhecimento” 
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(“Evidence of Self-Recognition”), in PLoS Biol 6(8): e202, 
http: //www.plosbiology.org/article/info:doi/ 10.1371/journal.
pbio.0060202

[3] “Introdução” (“Introduction”), de Mika Hanula, em 
“Política, identidade e espaço público” (“Politics, Identity and 
Public Space”) – (Utrecht: Expothesis, 2009), p 10-24.

[4] “A Existência de Outros” (“The Existence of Others”), de 
Jean-Paul Sartre, em “O Ser e o Nada” (“Being and Nothingness”) 
– (New York: Washington Square Press, 1957), p 222.

[5] “A Fase do Espelho como Formadora da Função do Eu, 
como Revelada na Experiência Psicoanalítica” (“The Mirror 
Stage as Formative of the Function of the I, as Revealed in 
Psychoanalytic Experience”), de Jacques Lacan, em “Uma Seleção 
de Escritos” (in “Ecrits, A Selection”) (New York: W. W. Norman 
and Company, 1949), p 2.

[6] Outros textos específicos não foram citados para preservar 
a fluidez da narrativa. Procurei articular a perspectiva de cada 
teórico em consonância com o pensamento de outros ou fora 
do contexto do artigo original. Assim, citações teriam sido mais 
um fator de distração do que de elucidação do pensamento 
específico de cada teórico. Espero que os textos e a forma 
em que influenciaram esta leitura encorajem os leitores a 
novas pesquisas.  

[7] “Ações Performáticas e Constituição de Gêneros: 
Um Ensaio em Fenomenologia e Teoria Feminista” 
(“Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 
Phenomenology and Feminist Theory”), de Judith Butler, 
 “Jornal do Teatro” (“Theatre Journal”), Vol. 40, No. 4 
(Dec., 1988): p 519-531.

[8] “Performances” (“Performances”), de Erving Goffman, na 
“Representação do Eu na Vida Cotidiana” (“The Presentation of 
Self in Everyday Life”) – (New York: Doubleday Anchor Books, 
1959), p 17-76.

[9] Lacan, ibid, p 1-7.

[10] “O Olhar” (“The Look”), de Jean-Paul Sartre, 
em “O Ser e o Nada” (“Being and Nothingness”).

[11] “Dramas Sociais” (“Social Dramas”) e “Ritual Dramático” / 
“Drama Ritualístico”  (“Dramatic Ritual” / “Ritual Drama”), de 
Victor Turner, em “Do Ritual ao Teatro” (“From Ritual to 
Theater”) (New York: PAJ Publications, 1982).
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“O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?”

TORNANDO-SE REAL  
UM REFLEXO DE SI MESMO 
DO PÁSSARO PEGA
Texto e desenhos 
Por Anthony Marcellini

Quando a Pega viu pela primeira vez seu reflexo 
no espelho, ficou completamente perdida. Parou 
em frente ao espelho e contemplou longa e deta-
lhadamente aquele pássaro olhando de volta para 
ela. Não sabia o que, nem para quem ele estava 
olhando. A Pega balançou a cabeça, abriu suas asas 
e se moveu para frente e para trás em frente ao 
espelho. Tentou se esticar para parecer maior e 
assustar o outro pássaro, que imitava todos os 
seus gestos, e então pensou: “Que Pega é esse me 
olhando e o que ela está fazendo?” Confusa, 
tentou outra abordagem: decidiu cortejar a 
Pega-cópia. Trouxe um presente, um naco de 
comida cuidadosamente pendurado no seu bico. 
Mas, quando viu a Pega–cópia fazer exatamente 
a mesma coisa, ficou louca! E se perguntou: 
“Porque esse pássaro Pega está zombando da 
minha gentileza?” 

Enfurecida, largou o naco de comida e começou a 
pular para cima e para baixo, sacudindo suas asas, 
gritando e esbravejando. Disse então à Pega-cópia: 
“Vai embora, suma, desapareça” e “Eu vou te picar 
em pedacinhos”. Mas, como antes, o outro pássaro 
não mudou de comportamento; fez exatamente 
a mesma coisa que ela. De repente, a Pega 
paralisou, como se assustada ou sacudida por 
algum novo pensamento ou sensação, e fixou o 
olhar no outro pássaro. Bem devagar, começou 
a mover seu corpo outra vez, percebendo o eco 
simultâneo dos seus movimentos bem em frente 
a ela. “O que está acontecendo?”, pensou a Pega. 
“Talvez, exista algo errado com minhas percep-
ções.” E continuou: “o que eu vejo em frente a mim 
não é outro animal, sou eu, eu mesma com minhas 
asas, patas e cabeça.”

“Isto é o meu reflexo!”, exclamou de repente a 
Pega, na primeira vez em que se viu em um 
espelho, no seu ambiente e cercada pelos seus 
objetos. Uma grande felicidade e uma sensação 
de liberdade brotaram de dentro dela. Foi tomada 
por uma sensação de que esta experiência era um 
limiar, como a primeira vez em que ela provou um 
morango ou viu o oceano. “Então é assim que eu 
devo parecer para os outros”, ela pensou. “É assim 
que as outras Pegas e os outros animais devem me 
ver... ha ha ha” riu o pássaro, quando começou a 
brincar com sua imagem refletida, fazendo estra-
nhas caras e gestos muito sérios. Agiu da mesma 
forma que tinha observado outros agindo, e con-
tinuou da forma que queria que os outros a vissem 
agindo, tentando, da sua melhor maneira, agir 
como ela mesma – ou seja, agiu como ela pensava 
que ela mesma agiria. 

E enquanto observava a si mesma, percebeu 
que outros pássaros a observavam, e imaginou 
que era um dos que a observavam. Em cada gesto, 
o pássaro entendia um pouco mais a sua 
representação. E pensou: “Se outros podem me 
compreender pela representação de mim mesma, 
então, conscientemente ou não, eu devo sempre 
continuar representando.”

A Pega continuou brincando. Inclinou a cabeça e 
levantou sua cauda, sacudindo-a em frente ao 
espelho só para vê-la mover-se. Esticou o pescoço 
e girou seu corpo para o lado; abaixou-se e 
tentou parecer menor do que realmente era. 
Depois, pulou para cima, abrindo suas asas, como 
se fosse decolar, e voou para frente e para trás em 
frente ao espelho. Então começou a bailar de um 
lado para o outro, com as pernas esticadas, como 
um Fred Astaire voador. Parou e pensou: “Se são as 
minhas ações e o meu desempenho que constroem 
a minha aparência para os outros, então a minha 
identidade é, de certa forma, conseqüência do meu 
desempenho e das minhas atitudes.”

talvez, exista algo“O QUE ESTÁtalvez, exista algo“O QUE ESTÁ
errado com minhas

A Pega olhou para suas patas, contemplando-as, 
e, enquanto pensava profundamente sobre isso, 
começou a sorrir. Teve então uma revelação: 
“Se eu desempenho as minhas atitudes e identi-
dade, então isso significa que minha identidade 
não é pré-determinada. Tenho várias escolhas e 
possibilidades.” Embora fosse sempre um pás-
saro, ela percebeu que poderia ser qualquer coisa 
que desejasse. “Claro, estou limitada apenas pela 
forma como outros me veem e pelo seu interesse 
na minha representação. Mas como minhas ações 
têm um significado, e porque elas são apenas um 
desempenho, eu posso agir de qualquer forma que 

desejar, e os outros interpretarão minhas ações 
como um exemplo da minha personalidade.” 
Assim, nada está claro ou pré-estabelecido: 
“Eu posso escolher ser qualquer personagem 
nesta peça teatral”, ela pensou. 

“Que maneira engraçada de pensar sobre a vida, 
especialmente a vida de um pássaro. Se essa 
possibilidade é verdadeira para mim, então deve 
ser também para outros”, a Pega pensou profunda-
mente, e então continuou: “Então outros pássaros 
que me observam devem também estar desempen-
hando um papel, conscientemente ou não. E se isso 
for verdade, ao nos observar mutuamente, esta-
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personagem nesta 

mos simplesmente nos assistindo, atuando como 
representantes de nós mesmos.” Subitamente 
se sentiu tonta. “Isso é demais para um simples 
pássaro imaginar... Será que os outros também 
percebem isso? Se percebem, por que ninguém 
me contou?” E a Pega ficou pensativa, em frente 
ao espelho.

O pássaro estava tentando não pensar nisso, mas 
sua cabeça continuava funcionando e uma nova 
ideia veio à sua mente: “Se o espaço social onde 
interagimos na vida é apenas um desempenho, 
então esse espaço, assim como minha identidade, 
também não é pré-determinado. Deve haver 
um espaço que está constantemente em 
movimento e em transformação – como uma série 
de movimentos no tempo e no espaço com 
constantes atividades mutantes e alterações de 
status, causados por estas performances das 
nossas representações.” O pássaro aprofundou 
ainda mais a ideia: “Então este espaço é um tipo 
de realidade dramática, pontuado por múltiplas 
performances de vários tipos. Nossas represen-
tações nos ajudam a construir e criar nossa reali-
dade. E nos relacionamos entre nós como cenas 
de uma peça teatral. Estamos cercados por mo-
mentos construídos através da troca de ações e 
atos dramáticos.”

“Isso está ficando meio bobo”, o pássaro pensou. 
“Que idéias são essas?  Outros também pensam 
assim? E se pensam assim, esta percepção trouxe 
mudanças para eles?” No início, quando o 
pássaro se mirou ao espelho estava apenas 
curiosa, querendo investigar os movimentos. 
Não podia prever as percepções que aconteceram. 
Não podia prever o devaneio filosófico sobre ela 
mesma e sobre a sociedade. Balançou a cabeça e 
pensou: “Se os pássaros Pega podem pensar assim, 
porque todos agimos da mesma maneira? Talvez 
estejamos ensaiando nossa representação e 
nossas ações, e as passamos adiante. Essas 
ações nos foram ensinadas, e nós as praticamos 
inúmeras vezes, como atores. Através da repetição, 

começam a parecer cada vez mais naturais e acei-
táveis. A vida então as copia. É uma imitação da 
arte, e também o seu reverso.”

O pássaro Pega voltou à sua imagem no espelho. 
Usando uma metáfora teatral, pensou: “Se, como 
na improvisação no palco, minhas representações 
fazem com que os outros se adaptem e mudem sua 
forma de agir, então nossas performances, causam 
ações e reações nos outros. Assim, minha experiên-
cia pessoal não é somente criada por outros, mas 
ela também afeta e ajuda a criar a estrutura dos 
outros. Bem, então o meu ‘eu’ contém implicita-
mente um agente político. Nosso ‘eu’ privado e 
pessoal e nossos ‘eus’ são parte do mesmo ser, não 
tão separados como foram feitos para parecer. 
Meu ‘eu’ privado tem vida própria, na medida em 
que é condicionado pelo compartilhamento das 
estruturas sociais.”

A Pega deu um largo sorriso, pois se achou muito 
poderosa. Pensou nas muitas coisas que ela e 
outras Pegas criaram com suas ações, que 
mudaram seu meio ambiente, como os magníficos 
ninhos-centenas, espalhados de árvore em árvore 
na forma de colmeias, muito mais bonitos que o 
de outros pássaros – , como eles se comunicam 
através de longas distâncias, os encontros que têm 
em público, parados em círculo discutindo uma 
ameaça ou contemplando a morte de uma delas, 
ou a forma como elas brincam e fazem truques 
entre elas. Pensou também nas coisas simples que 
faz todos os dias: a forma como levanta a cabeça 
ao caminhar, como desce de uma árvore para o 
solo, tocando graciosamente o chão com sua 
cauda, e até o jeito como ela posa quando sabe 
que está sendo observada. Ela então percebeu 
que todas essas coisas tinham impactos 
e repercussões.

A Pega se afastou alguns passos da sua imagem 
no espelho. Balançou as asas, volteou a cabeça 
e andou da esquerda para a direita; a cada movi-
mento das suas asas e da sua cabeça, e a cada um 

de seus passos, ela quase podia ver as imagens 
passeando pelo ambiente ao seu redor. O pássaro 
olhou firme e longamente para si mesmo e pensou: 
“Eis que agora eu sou alguém!”

ANTHONY MARCELLINI
  BECOMING REAL  

“EIS QUE AGORA EU 
SOU ALGUÉM!”

escolher ser “EIS QUE AGORA EU escolher ser “EIS QUE AGORA EU 

qualquerSOU ALGUÉM!”qualquerSOU ALGUÉM!”

personagem nesta 
peça teatral



 anthony  
 marcellini 

ANTHONY MARCELLINI é artista, escritor e 
acadêmico. Seu interesse está na relação entre 
coisas aparentemente distintas, e é por meio da 
suspensão de certas crenças enraizadas e postula-
dos metafísicos que o artista nos leva aos limites 
entre os mundos naturais e construídos, propondo 
um espaço mais horizontal no qual esses mundos 
podem se comunicar. A complexidade em 
Becoming Real vai além da fábula do pássaro Pega 
(Magpie), que questiona o seu papel no mundo 
depois de se dar conta de sua capacidade de se 
reconhecer no espelho. Conta ainda com 
interrogações sobre o ser, suas nuances 
representacionais e as mais profundas questões 
filosóficas da existência como um todo.

Anthony Marcellini is an artist, writer and academic. His 

interest is in the relationship between apparently distinct 

things and it is through the suspension of certain deep-rooted 

beliefs and metaphysical postulates that the artist takes us 

to the limit between the natural and constructed worlds, 

proposing a more horizontal space in which these two worlds 

anthonymarcellini.info

BECOMING 
REAL 

(2010)

can communicate. The complexity in Becoming Real goes 

beyond the fable of the Magpie who questions his role in 

the world after becoming aware of his capacity to recognize 

himself in the mirror. It also includes interrogations about 

being, its representational nuances and the most profound 

philosophical questions of existence as one.

 23  22 



  A
N

TH
O

N
Y 

M
A

R
CE

LL
IN

I  

  BECOMING REAL  

 25  24 



 27  26 

“FAZEMOS A MAIOR PARTE 
DAS COISAS SOMENTE PARA 
DIZER QUE AS FIZEMOS, 
UMA ALTERNATIVA ÉTICA 
PARA MENTIR. O FILME
QUE VOCÊ LEVARIA PARA 
UMA ILHA DESERTA NÃO
É O MESMO QUE O SEU
FILME FAVORITO”

“WE DO MOST THINGS ONLY IN ORDER TO SAY WE’VE DONE THEM, AN ETHICAL ALTERNATIVE TO LYING. 
 YOUR ‘DESERT ISLAND MOVIE’ IS NOT THE SAME AS YOUR FAVORITE MOVIE’ ” 

“THE SELF UNSTABLE” 
ELISA GABBERT

EDITORA_ BLACK OCEAN 



 camila  
 valladares 
CAMILA VALLADARES é formada em design com 
habilitação em comunicação visual pela PUC-Rio. 
É apaixonada pela relação entre arte e design e 
interessa-se principalmente pelo trabalho em 
conjunto, buscando “olhares, leituras, hábitos, 
culturas, histórias, memórias e registros que as 
pessoas podem oferecer”. Plexo é um delicado 
trabalho colaborativo que solidifica a fluidez e 
impermanência das identidades. Da palavra grega 

Camila Valladares has a degree in Design with training in 

Visual Communication from PUC-Rio. She is enamored with 

the relationship between art and design and is mainly 

interested in collaborative work, looking for “perspectives, 

readings, habits, cultures, histories, memories and 

recordings of what people can offer”. Plexo is a delicate 

collaborative work that solidifies the fluidity and 

impermanence of identity. From the Greek word, 

cargocollective.com/camilavalladares

PLEXO 
(2013)

“Plexus” - braid, weave, involve - the little identity packets 

of Camila’s show how our representations are weaved into 

layers -- now weak, now firm -- but always in movement. The 

poetic in Plexo manifests on one hand, the plurality of the 

possibilities of choices in representations of identity, and on 

the other, the speed and transience of performances, 

meanings and re-significances.

Plexus – trança, enredar, envolver – os pacotinhos 
de identidade de Camila evidenciam como nossas 
representações são emaranhados de camadas – ora 
frouxas, ora firmes – mas sempre em movimento. 
A poética em Plexo manifesta, por um lado, a plura-
lidade das possibilidades de escolhas nas represen-
tações de identidades e, por outro, a mutabilidade 
e rapidez dos desempenhos, significações 
e ressignificações.
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  PLEXO – ISABELA LACROIX  
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“Identity: how does one present something so diffuse, 

controversial, hidden, complex? We pluralize. And still its 

contours can’t be defined in clear focus. There are empty 

spaces -- invisibilities -- that wait to be filled. That which is full 

does not expect to mean anything else. We need to be light to 

fly. Sometimes, it is net(work)s that come to balance us and 

shake up our solid content, to perhaps unwrap a body that 

lay hidden, sleeping, inside them. In parts that fall outside. 

But the outside reveals the inside. It is part of it. There are 

also the nets that fish for and wind up memories and desires. 

They reveal that which is absent, more present than a true 

fact. Nets that touch profiles constructed and destroyed, 

of mutant faces in diverse planes (social, political, familiar). 

Papers in panels with frames or with borders that reconnect 

Selves and/to Others, from places distant and near at the 

same time. We also need to break borders to get to the other 

sides, sometimes inside a single identity. The presentation 

morphed into a box of so many secrets, revelations, doubts, 

exiles that will be so good to navigate inside. A walk through 

leaves, flowers, transparencies, embroidery, portraits, 

memories that come to have meaning only when the box is 

opened and allowed to be taken to a world that exists and 

still doesn’t exist. A bundle of nerves that vibrate, sensitive, 

shuddering the body, awaking curiosities to the flower of the 

skin. Amplexus inside complex identities. The key to the box 

is inside each one who wishes to open it and touch it. It is 

an invitation.”

Plexo’s presentation text by Henriqueta Valladares 

 PÁGINA | PAGE 30  PLEXO – PEDRO LEOBONS   PÁGINA | PAGE 31   PLEXO – CAMILA VALLADARES | TEXTO DE  
 APRESENTAÇÃO DO PROJETO POR HENRIQUETA VALLADARES 
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 SOU FLUIDO 

Transições podem ser interessantes ou uma verda-
deira chateação; mas são necessárias, seja mudan-
do de uma casa para outra, para um novo emprego 
ou outra carreira, um novo relacionamento, 
e assim por diante. Acredito que há também 
microtransições, pequenos avanços ou, se preferi-
rem, pequenas passagens de um imensurável 
“espaço-tempo” para outro, no qual sempre esta-
mos, embora nunca tenhamos consciência disso. 
Todos os dias estou permanentemente recebendo 
novas informações, processando-as e recalibrando 
quem sou/como/porque/e o que consigo perceber. 
Basicamente: eu sou fluido. Não sou ninguém em 
particular, e mesmo assim tenho a possibilidade 
de ser todas as coisas. Não sou meus sentimentos, 
mas posso ser percebido como o que digo e faço. 

E ainda assim nada sou, mas uma pura essência, 
procurando um tipo de personalidade com a qual 
possa me identificar. Pareço estável, embora seja 
maleável e transitório. As peças continuam a 
tomar forma dentro de mim, brilham através de 
energia prismática mudando quem/o que eu sou e 
do que sou capaz a qualquer momento. Sou livre, 
mas, se quiser, posso ficar restrito à minha 
autopercepção. O “eu” é um rio e flui para um 
destino predeterminado, embora dependa do 
tempo, terreno e/ou das vidas que se perdem nos 
arredores. Posso flexionar meus músculos de uma 
maneira que nunca pensei que pudesse, criando 
outro ritmo onde eu possa secar, ou finalmente 
encontrar o mar. Sou fluido. E, enquanto não cair 
uma chuva forte que me dissolva, estarei bem.

EU E MEU “ESPAÇO-TEMPO” 
MUITO PARTICULAR

forte que
me dissolva,

estarei bem.

MARTIN SHEPLEY

  ENGLISH TEXT > PAGE 140  

AUTOR_ POETA, ARTISTA E ENSAÍSTA 
REFERÊNCIA_ ENSAIO EXTRAÍDO DO SITE 
WWW.MEDIUM.COM 
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 stefanie   
 posavec 

FACEBOOK ART 
RESIDENCY: 
RELATIONSHIP 
DANCE STEPS 
(2013)

stefanieposavec.co.uk

A designer americana radicada em Londres 
STEFANIE POSAVEC trabalha com foco em visuali-
zação e design de dados. Stefanie vai muito além 
de possibilitar novas formas de visualização de 
informações, interessa-se em mapear subjetiva-
mente as mais diferentes linguagens da ciência à 
literatura. “O que me fascina é ser capaz de revelar 
esta verdade oculta que se encontra mesmo no 
mais mundano das coisas.” Posavec desenvolveu 
Relationship Dance Steps numa residência artística 
de sete semanas no laboratório de pesquisa na 
sede do Facebook. O projeto é a conversão de um 
mês da interação de quatro casais no Facebook 
em passos de dança. É através do passo a passo 
ritmado proposto por Stefanie que vemos tomar 
corpo e vida uma performance orquestrada 
virtualmente e encenada por tantos casais no 
dia a dia das mídias sociais.

The American designer Stefanie Posavec lives in London and 

works with a focus on design and the visualization of data. 

Stefanie goes beyond enabling new ways of viewing 

information; she has interest in mapping the most 

subjectively different languages   from science to literature. 

“What fascinates me is being able to unlock this hidden truth 

that is found in even the most mundane of things” Posavec 

developed Relationship Dance Steps in a seven-week 

residency in the research laboratory at the headquarters 

of Facebook. The project is the conversion of one month of 

interaction on Facebook between four couples, into dance 

steps. It is through the rhythmic step by step proposed by 

Stefanie that we see a performance virtually orchestrated 

and performed by many couples in day to day social media 

taking shape and coming alive.
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“ EACH OF US IS SEVERAL, IS MANY, IS A PROFUSION OF SELVES. SO THAT THE SELF WHO 
DISDAINS HIS SURROUNDINGS IS NOT THE SAME AS THE SELF WHO SUFFERS 

OR TAKES JOY IN THEM. IN THE VAST COLONY OF OUR BEING THERE ARE MANY SPECIES
OF PEOPLE WHO THINK AND FEEL IN DIFFERENT WAYS.” 

“LIVRO DO DESASSOSSEGO” 
FERNANDO PESSOA 

EDITORA_ CIA. DAS LETRAS  

“CADA UM DE NÓS É VÁRIOS, É MUITOS, 

É UMA PROLIXIDADE DE SI MESMOS. 

POR ISSO AQUELE QUE DESPREZA O 

AMBIENTE NÃO É O MESMO QUE DELE 

SE ALEGRA OU PADECE. NA VASTA 

COLÔNIA DO NOSSO SER HÁ GENTE DE 

MUITAS ESPÉCIES, PENSANDO E 

SENTINDO DIFERENTEMENTE”



 markus  
 hofko 
bowbowbow.co SOLIDARITY
Nascido na Alemanha, o designer e artista 
MARKUS HOFKO mora e trabalha na Nova Zelân-
dia. Especializado na produção de imagens con-
ceituais (em fotografia e filmes), caracteriza-se 
por uma produção criativa híbrida, entre a norma 
do design e a liberdade onírica de imagens sur-
realistas. Seus trabalhos causam, à primeira vista, 
estranhamento. Há sempre algo fora do lugar que 
“incomoda” o espectador. Inspirado pela ficção 
científica e imagens fantásticas de outros mundos, 
cria personagens meio humanos meio extrater-
renos. Solidarity é uma série de fotografias desen-

volvida para a revista suíça Abstrakt, que tematiza 
os sujeitos e suas relações a partir das perguntas 
que dão título às imagens da série: O que é solida-
riedade? Precisamos estar separados para estarmos 
juntos? Seria a colaboração voluntária? O que nos 
conecta? Como a internet modifica a comunidade? 
Através do egoísmo e da descaracterização dos 
personagens de Solidarity, somos levados a pensar 
nas formas de opinião, interesse e sentimentos 
recíprocos, que geram identidades e coletividades 
a partir de parâmetros outros que não da 
norma vigente.

Born in Germany, the designer and artist Markus Hofko lives 

and works in New Zealand. Specialized in the production of 

conceptual images (in photography and movies), his work 

is characterized by hybrid creative production, between the 

standard design and the fantastical freedom of surreal 

images. His works cause, at first, alienation. There is always 

something out of place that “bothers” the viewer. Inspired by 

science fiction and fantastic images of other worlds, he 

creates half-human, half-extraterrestrial characters. 

Solidarity is a series of photographs developed for the 

Swiss magazine Abstrakt that creates a theme for the 

subjects and their relations from the questions that give the 

title images to the series: What is solidarity? Do we need to 

be separate to be together? Is helpfulness voluntary? What 

connects us? How does the internet change the community? 

Through the selfishness and mischaracterization of the 

characters of Solidarity we are led to think about the 

opinions, interests and reciprocal feelings that generate 

identities and collectivities from parameters other than the 

existing standard.

1. What connects us?    1. O QUE NOS CONECTA?  2. Do we need to be separate to be together?    2. PRECISAMOS ESTAR SEPARADOS PARA  
  ESTARMOS JUNTOS?  

  2    1  
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What is Solidarity?  
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Is helpfulness voluntary?    O QUE É SOLIDARIEDADE?    SERIA A COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA?  
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 marCus  
 faustini 

IPHONE ME  
IPHONE YOU 

(2013)

facebook.com/marcus.faustini.1

MARCUS FAUSTINI é escritor, diretor teatral, 
cineasta, criador da agência de redes para 
juventude e da Escola Livre de Cinema de Nova 
Iguaçu. iPhone Me iPhone You é uma videoinsta-
lação em narrativa contemporânea a partir de todo 
o conteúdo pessoal de dois celulares. Segundo o 
artista, “a ideia é mostrar que confiamos nossa 
subjetividade a esses aparelhos e que podemos 
transformar em arte o nosso conteúdo particular.” 
Na observação das trocas em iPhone Me 
iPhone You, vemos uma arte que é pura subjetivi-
dade em ação, coexistindo em seus paradoxos, 
gerando poética e sempre em transformação.

Marcus Faustini is a writer, theater director, filmmaker, 

and the creator of the projects “Agência De Redes Para 

Juventude” (a social project that promotes creative entre-

preneurship to the youth) and “Escola Livre De Cinema De 

Nova Iguaçu” (film school in Nova Iguaçu, Rio de Janeiro). 

iPhone Me iPhone You is a contemporary narrative about all 

the personal content of two cellphones, resulting in a video 

installation. According to the artist, “the idea is to show that 

we entrust our subjectivity to these machines and we can 

transform all of our personal content into art.” Observing 

the trading of messages in “Iphone me Iphone you”, we see 

art which is pure subjectivity in action, coexisting in all its 

paradoxes, poetic and always in transformation.
 PERFORMERS/PERSONAGENS: BRUNO F. DUARTE E YASMIN THAYNÁ  PERFORMERS/PERSONAGENS: BRUNO F. DUARTE E YASMIN THAYNÁ 
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A fotografia, ainda hoje, tem um poder de atração 
inexplicável. Nem sempre sabemos racionalizar 
aquilo que nos leva a destacar uma boa imagem 
entre milhares que vemos semanalmente. 
Na verdade, pretendo aqui refletir sobre uma 
fotografia que recentemente circulou pela mídia 
internacional mostrando a equipe de segurança 
norte-americana, capitaneada pelo presidente 

Barack Obama e seu vice, Joe Biden, que 
acompanhava a operação dos Seals, no Paquistão, 
que culminou com a morte de Bin Laden. 
De autoria de Pete Souza, chefe oficial de foto-
grafia da Casa Branca, e distribuída pelo “The New 
York Times”, a imagem registra provavelmente o 
momento exato em que os soldados americanos 
invadiam a casa e matavam o inimigo.

  1. PETE SOUZA, CASA BRANCA, MAIO/2011  

O que chama minha atenção é que nada vemos, 
mas estamos diante de um fato consumado. 
Os personagens da fotografia “armada” estão aten-
tos à cena que talvez jamais veremos e, de algum 
modo, isso me perturba. Além disso, no site da 
Casa Branca, na legenda dessa fotografia há, 
paradoxalmente, uma ressalva: “um documento 
secreto que pode ser visto nesta fotografia 
foi manipulado”. 

Ironias à parte, o que realmente eu vejo me 
inquieta. Não pelo que efetivamente vejo, 
mas por aquilo que não vejo.

Imagens assim parecem ser constituídas de um 
código específico, de alguma coisa que se destaca, 
mas que nem sempre é visível. Por que há fotogra-
fias que nos chocam pela ausência do referente 
que concretiza um fato de efeito global?

RUBENS 
FERNANDES 
JUNIOR

  ENGLISH TEXT > PAGE 141  

 O QUE  
 VEMOS E  
 O QUE NÃO VEMOS      

  1  

AUTOR_ JORNALISTA, 
CURADOR E CRÍTICO DE 
FOTOGRAFIA
REFERÊNCIA_  
ARTIGO EXTRAÍDO DA 
REVISTA ICÔNICA 
(WWW.ICÔNICA.COM.BR)
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Que poder tem essa imagem que não vemos, mas 
que, de algum modo, sabemos que pulsa no inte- 
rior desta fotografia? O que há exatamente 
naquilo que não vemos numa fotografia, mas que 
nos deixa, assim como os retratados, estarrecidos? 
São questões como essas que me fazem pensar 
sobre certas evidências da imagem fotográfica.

Claro que nem toda fotografia traz essa 
possibilidade. Mas me interessa refletir sobre 
como representar um fato através de uma 
construção que evidencia o contexto do visível e 
que, ao operar na ausência de uma imagem, 
desencadeia no leitor uma operação da mais pura 
imaginação. Um espaço de ausência na imagem 
visível, mas suficientemente provocativo, capaz 
de desencadear uma sensação que perturba 
demasiadamente o entendimento quase sempre 
direto da fotografia documental. Uma forma 
surpreendente de produzir fotografia que, em 
última instância, deve refletir o mundo visível e, 
nesse caso, reflete algo cujo significado se concre-
tiza nos interstícios da imagem.

É impressionante constatar que, quase sempre, 
não é uma fotografia que opera na espetaculari-
zação do acontecimento em si, mas concentra 
nosso olhar e nossa imaginação justamente 
naquilo que não vemos. É preciso “criar” uma 
imagem dentro dessas fotografias, aparente-
mente performáticas, que traga algo de irrefutável 
para nos convencer de que vemos algo realmente 
surpreendente. Encontramos nessas fotografias 
estranhos personagens olhando para aconteci-
mentos que escapam à percepção imediata. Uma 
fotografia construída e quase teatralizada para 
nos convencer de que o invisível é demasiado 
importante. Uma fotografia que parece espon-
tânea, mas que abre um campo de possibilidades 
interpretativas para o espectador.

  O QUE VEMOS E O QUE NÃO VEMOS  

O que se manifesta nessas imagens e dá eloquên-
cia a elas é uma “presença” quase minimalista de 
outra imagem que atrai a atenção dos atores do 
documento iconográfico. Outro exemplo é o caso 
desta fotografia realizada no início dos anos 
1980, de autoria de Vincent Carelli, fotógrafo e 
cineasta, na qual vemos um grupo de índios 
imóveis e catatônicos diante de uma tela de 
televisão. Aqui, entendemos a imagem como o 
registro de um choque entre culturas. Mas o que 
estaria exibindo esta tela que não vemos? Seria 
uma imagem qualquer, que assombra os retrata-
dos mais pelo aparato tecnológico do que pelo 
seu eventual conteúdo?

Outra fotografia que me veio à memória foi a de 
José Medeiros, repórter fotográfico da revista 
“O Cruzeiro”. Por ocasião da Copa do Mundo de 
1950, realizada no Brasil, fomos derrotados no jogo 
final pelo time do Uruguai. Medeiros construiu o 
drama da derrota através de fragmentos visuais e 
pontuou seu ensaio com uma imagem emblemáti-
ca dos fotógrafos que apontam suas câmeras para 
uma mesma direção. No que consistiria esse olhar 
coletivo que provoca uma enorme inquietude para 
o espectador que participa da experiência, 
mas nada vê?

A fotografia, que se tornou um paradigma da 
paisagem cultural contemporânea, tem o poder de 
transformar o cotidiano em coisas extraordinárias. 
Os exemplos que encontrei para comentar nesta 
primeira reflexão sobre o que não vemos numa 
fotografia foram produzidos em épocas diferentes, 
mas são conceitualmente muito parecidos. Claro, 
apesar de sua ilusória objetividade factual, seus 
conteúdos se diferenciam, porque a carga visual 
dramática de cada uma delas é distinta. A primeira 
é dramática porque pressupõe o exato momento 
do assassinato de Bin Laden. A segunda é 
dramática porque evidencia um choque cultural, 
em que o aparato tecnológico se sobrepõe para 
desestabilizar a identidade do outro. E finalmente 
a terceira, de José Medeiros, que narra o drama 
da derrota do time brasileiro. Fugindo da cena 
principal, ele flagra os fotógrafos apontando suas 
câmeras para o que não vemos, sugerindo e 
mistificando algum acontecimento.

Em todas as fotografias há uma concentração 
imperativa dos olhares que se fixam numa área que 
nós, espectadores, somos induzidos a imaginar, 
um jogo inteligente instituído pelo fotógrafo 
entre o espetáculo invisível e o espectador. 
Cabe ao fotógrafo estimular nossa imaginação, 
e as imagens aqui comentadas mostram que a 
representação não está apenas no espetáculo não 
visto, mas principalmente na intencionalidade 
do olhar do criador, que realça significações para 
instigar nossa inteligência.

  2. VINCENT CARELLI, C. 1980  

  2    3  

  3. JOSÉ MEDEIROS, MARACANÃ, 1950  

Esta questão é recorrente na história das artes 
visuais. Diego Velázquez, em 1656, em sua clássica 
tela Las Meninas, potencializa o olhar do especta-
dor e cria a expectativa de olhares indagadores 
das personagens sobre alguma coisa que não 
vemos. No livro “As palavras e as coisas”, de Michel 
Foucault, há um ensaio sobre essa obra, em que 
podemos observar algumas aproximações com 
estas fotografias aqui comentadas. Ao discutir 
as inúmeras possibilidades de olhar, essa pintura 
salienta que “O primeiro olhar lançado ao quadro 
nos ensinou de que é constituído esse espetáculo 
de olhares.”

E conclui: “Talvez haja, nesse quadro de Velázquez, 
como que a representação da representação 
clássica e a definição do espaço que ela abre. 
Com efeito, ela intenta representar-se a si mesma 
em todos os seus elementos, com suas imagens, 
os olhares aos quais ela se oferece, os rostos 
que torna visíveis, os gestos que a fazem nascer. 
Mas aí, nessa dispersão que ela reúne e exibe em 
conjunto, por todas as partes um vazio essencial 
é imperiosamente indicado: o desaparecimento 
necessário daquilo que a funda – daquele a quem 
ela se assemelha e daquele a cujos olhos ela não 
passa de semelhança. Esse sujeito mesmo – que é 
o mesmo – foi elidido. E livre, enfim, dessa relação 
que a acorrentava, a representação  pode se dar 
como pura representação.”

RUBENS FERNANDES JUNIOR
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“LIVRO SOBRE O NADA”
MANOEL DE BARROS

“TUDO 
QUE EU 
NÃO 
INVENTO 
É FALSO”

“EVERYTHING I DO NOT INVENT IS FALSE” EDITORA_ RECORD  



 tom  
 lisboa 
TOM é natural de Goiânia, mas vive em Curitiba 
desde 1987. Mestre em comunicação e linguagens 
atua como artista visual, professor de cinema e 
fotografia e curador independente. 
polaroides (in)visíveis são fotos em textos escritos 
pelo fotógrafo que desconstrói a ideia de fotogra-
fia como uma imagem visual e divide a autoria das 
fotos com o público, que é instigado a olhar ao 
redor (ou dentro de si mesmo) e procurar paisagens 
quase ocultas que o cercam. Além de gerar 
inúmeras possibilidades de leitura, as Polaroides 
encantam pela sutileza ao lidar com o espaço urba-
no. Segundo Tom, elas estão “no limite da norma”, 
e por isso nos parecem instrumentos importantes 
de contestação e cuidado para com a cidade. 

Tom is a native of Goiânia, but has lived in Curitiba since 

1987. With a Master’s degree in Communication and 

Languages, he works as a visual artist, a professor of cinema 

and an independent photography and curator. 

Polaroides (In)visíveis are representations of photos in texts 

written by the photographer, that deconstruct the idea of 

photography as a visual image and divide the ownership 

with the audience, who are instigated to look around (or 

within themselves) and look for the hidden landscapes that 

surround them. Aside from generating endless possibilities 

of interpretation, the Polaroides fascinate with the subtlety 

with which they deal with the urban environment. According 

to Tom, they are “at the limit of norms”, and for this reason 

they seem to us important instruments of protest and care 

sintomnizado.com.br/tomlisboa.htm

O que começa como uma intervenção urbana 
despretensiosa é uma crítica firme ao espaço 
expositivo e à própria banalização da fotografia 
contemporânea, numa época em que a maioria das 
fotografias não sai do ambiente digital. Além das 
polaroides (in)visíveis, o projeto ganhou também 
variantes como as polaroides privadas – aplicadas 
em banheiros de museus – e as polaroides autor-
retratos, na qual o público envia “selfies” para o 
artista. O alcance deste trabalho é tamanho que, 
apesar de serem feitas sem câmera e não 
possuírem uma imagem física, as polaroides 
(in)visíveis ganharam o Prêmio Porto Seguro de 
Fotografia, a mais relevante premiação 
nacional nesta área.

for the city. What begins as an unpretentious urban 

intervention is a firm criticism of the exhibition space and 

the trivialisation of contemporary photography, in an age 

in which the majority of photographers remain within the 

digital environment. Aside from Polaroides (In)visíveis, the 

project  produced variations such as Polaroides Privadas 

(private Polaroids) -- placed in museum restrooms -- and 

Polaroides Autorretratos (Self-Portrait Polaroids), in which 

the audience sends selfies to the artist. The scope of this work 

is so large that, although being made without a camera and 

not possessing a physical image, Polaroides (in)visíveis won 

the Porto Seguro Award of Photography, the most prestigious 

national award in this area.

POLAROIDES 
(IN)VISÍVEIS 
(2005)

  POLAROIDES (IN)VISÍVEIS  
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  TOM LISBOA    TOM LISBOA  

  POLAROIDES (IN)VISÍVEIS AUTORRETRATOS    POLAROIDES (IN)VISÍVEIS AUTORRETRATOS  
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“Não deu tempo de revelar esse filme. No entanto, 
pelos anos que me restarem, vou me lembrar da 
imagem que enxerguei no visor. Só não existirá a 
prova material. Se existisse mostraria, abraçada ao 
quadro da velhinha, Lavínia olhando para a lente 
com uma sombra de horror no rosto, como se a 
acuasse o orifício do cano de um revólver. Mordia 
o lábio no instante em que disparei a câmera. O 
agasalho e o cabelo desarrumado davam um toque 
de desamparo ainda maior à sua figura. Medo e 
abandono – seria uma legenda perfeita para essa 
foto que nunca existiu. Não me lembro de ter visto 
alguém tão triste quanto ela naquele momento.”

“I didn’t have time to develop the film. However, as long as 

I live, I will always remember the image I saw through my 

lens. There will be no material evidence, though. If it existed 

it would show Lavínia embraced to the elderly woman’s 

picture, looking at the lens in horror as if the bore of a gun’s 

barrel were drawing her back. She was biting her lips the 

moment I took the picture. Her ruffled coat and hair added to 

an aura of helplessness surrounding her figure. Fear and 

abandonment –would be a perfect caption for a picture that 

had never existed. I don’t  recall having seen anyone so sad 

as her at this moment.”

“Eu Receberia as Piores Notícias 
dos seus Lindos Lábios” – Marçal Aquino 
Editora: Cia. das Letras 

  ID
EN

TID
A

D
ES LITER

Á
R

IA
S  

LITER
A

R
Y ID

EN
TITIES

 57  56 



 khalil 
  charif 

O que vemos O que nos olha é obra de KHALIL 
CHARIF, artista carioca com especialização em 
história da arte pela PUC-Rio. Inspirado na obra 
de Georges Didi-Huberman, importante filósofo e 
historiador de arte francês, Khalil questiona o 
olhar sintetizando uma relação complexa entre 
o mundo das imagens e o mundo das coisas inter-
nas, que dão acesso ao sentido que fazemos des-
sas imagens. Se o ponto de vista cria o objeto como 

O que vemos O que nos olha is a work by Khalil Charif, an 

artist from Rio de Janeiro who graduated from PUC-Rio with a 

degree in Art History. Inspired by the work of Georges 

Didi-Huberman, an important French philosopher and 

historian of art, Khalil questions sight, synthesizing a 

complex relation between the world of images and the 

internal world which gives access to the sense we make of 

these images. If the point of view creates the object, as 

affirmed by Saussure, Khalil’s work shows us that the object, 

kcharif.blogspot.com.br O QUE VEMOS 
O QUE NOS OLHA 
(2012)
afirmava Saussure, a obra de Khalil nos mostra que 
também o objeto, de certa forma, cria o ponto de 
vista. Há, portanto, na contemplação da obra de 
arte algo que nos olha de volta. Fala-se em “fé per-
ceptiva” e O que vemos O que nos olha demonstra 
que a verdade do que se vê vive em constante 
fluxo entre a fé e a nãofé na imagem, conforme 
propôs Merleau-Ponty.

in a certain way, also creates the point of view. There is, 

therefore, something which looks back at us as we 

contemplate the work. It is through the Joycean metaphor 

of the ocean that Dedalius looks at, and that returns to him 

the memories of his mother, that Huberman makes us see 

the complexity of sight. One speaks of “perceptual faith” and 

O que vemos O que nos olha demonstrates that the truth of 

what we see lies in a constant flux between faith and 

non-faith in the image, as proposed by Merleau-Ponty.
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DIDI-HUBERMAN

“HÁ, TAL COMO NA 
PALAVRA, IMAGENS QUE 
MENTEM E OUTRAS 
QUE DIZEM A VERDADE, 
MESMO QUE ESSA VERDADE 
- É QUASE INÚTIL DIZÊ-LO, 
MAS FOI LACAN QUE O 
AFIRMOU - NÃO SEJA 
NUNCA TODA A VERDADE”

“JUST LIKE IN WORDS, THERE ARE IMAGES THAT LIE AND OTHERS THAT TELL THE TRUTH, 
EVEN IF THAT TRUTH – IT IS ALMOST USELESS SAYING IT, BUT THESE ARE LACAN’S WORDS - 

IS NEVER THE WHOLE TRUTH” 

ENTREVISTA_ GEORGES DIDI-HUBERMAN 
FONTE_ WWW.PUBLICO.PT



 frank  
 warren 
FRANK WARREN é fundador e curador de 
PostSecret, cativante projeto on-line que recebe 
segredos de gente de todas as partes do mundo. 
Warren começou o blog em novembro de 2004, 
como um pequeno empresário de Maryland, nos 
Estados Unidos, com a vontade de elaborar um 
projeto de arte comunitária, em que as pessoas 
fossem convidadas a enviar seus segredos anoni-
mamente através de cartões-postais. O conteúdo 
pode ser um arrependimento, medo, traição, de-
sejo, alguma confissão muito íntima ou algum tipo 

Frank Warren is the founder and curator of Post Secret, a 

captivating online project that receives secrets from people 

from all over the world. Warren began the blog in November 

2004 as a small businessman in Maryland, US, with the desire 

to elaborate a project of community art where the people are 

invited to send the secrets anonymously, through postcards. 

The content could be a regret, a fear, a betrayal, a desire, any 

type of intimate confession or humiliation. It does not matter, 

postsecret.com

POST 
SECRET 
(2004)
de humilhação. Não importa, basta que seja ver-
dade e que nunca tenha sido compartilhado com 
ninguém. A proposta de Frank gera uma quanti-
dade imensurável de dor, surpresa, humor, alegrias 
e, principalmente, reconhecimento, uma vez que é 
comum identificar-se com muitos dos segredos, 
em sua maioria, tabus sociais. As identidades 
reveladas em segredo criam coletividades que 
confortam, mas que mostram um outro universo 
de representações mais frágeis, comumente 
camuflados em nossos autorretratos sociais.

as long as it is true and has never been shared with anyone. 

Frank’s project generates an immeasurable quantity of pain, 

surprise, humor, joy and especially recognition, since it is 

common to identify with many of the secrets, the majority 

of them social taboos. The identities revealed by secrets 

create collectivities that comfort, but that also show another 

universe of more fragile representations, commonly 

camoflauged in our social self-portraits.

  1. “EU TENHO PAVOR DE NÃO EXISTIR.” 

  PÁGINA 63  

  PÁGINAS 64, 65  

  5. “EU ME SINTO CULPADO. O TEMPO TODO.” 

  6. “MAIÔ PRETO. UMA TARDE NO MEIO DA SEMANA. NÃO SEI  
 POR QUÊ. EU NEM ESTAVA TÃO INTERESSADA. ADULTÉRIO.  
 VERÃO. SOZINHA.  NEM FOI TÃO BOM. EU NEM LEMBRO DO  
 NOME DELE.” 

  2. “SOU TÃO GRATO AO PSIQUIATRA QUE ME ATENDEU  
 QUANDO EU TINHA DEZENOVE ANOS, QUE ME DISSE QUE EU  
 FICARIA BEM OUTRA VEZ. ELE SALVOU MINHA VIDA”. 

  3. “QUERO SER RAPTADA, DESNUDA, AMARRADA E  
 EMBRULHADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A UM POSTE NO  
 CENTRO DA CIDADE... E NINGUÉM VAI PODER ME SOLTAR.” 

  4. “EU DESEJO MAIS SER UM ARTISTA  
 DO QUE ME IMPORTO EM FAZER ARTE.” 

  LEGENDA >   LEGENDA > 

  1  

  2  
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  FRANK WARREN  
  3    5  

  4    6  



cronologia do EU 
 A.C.  “CONHECE-TE A TI MESMO” 
_Sócrates por Platão  1844 – 1900  “CONHECENDO A NÓS MESMOS 

E VENDO O NOSSO SER COMO UMA ESFERA 
CAMBIANTE DE OPINIÕES E HUMORES, 
APRENDENDO ASSIM A NOS MENOSPREZAR 
UM POUCO, COLOCAMO-NOS NOVAMENTE EM 
EQUILÍBRIO COM OS OUTROS” 
_Nietzsche

 1895 – 1975  “A VERDADE NÃO NASCE NEM SE 
ENCONTRA NA CABEÇA DE UM ÚNICO HOMEM; 
ELA NASCE ENTRE OS HOMENS, QUE JUNTOS 
A PROCURAM NO PROCESSO DE SUA 
COMUNICAÇÃO DIALÓGICA” 
_Bakhtin 

 1905 – 1980  “A EXISTÊNCIA 
PRECEDE A ESSÊNCIA” 
_Sartre

 1888 – 1935  “AH NÃO SER EU TODA A 
GENTE E TODA A PARTE!” 
_Álvaro de Campos/Fernando Pessoa 

 1905 – 1980  “O INFERNO SÃO OS OUTROS” 
_Sartre 

 1944 – 1989  “ISSO DE SER EXATAMENTE O 
QUE SE É AINDA VAI NOS LEVAR ALÉM” 
_Paulo Leminski 

 1979  “A CONVERSÃO DE NOSSAS VIDAS 
PESSOAIS EM NARRATIVAS FRAGMENTADAS ESTÁ 
COMEÇANDO A FICAR TÃO NATURAL E SATURADA 
QUE EM BREVE NÃO FARÁ MAIS MUITO SENTIDO 
EXPLORAR LITERARIAMENTE A CONFUSÃO ENTRE 
AUTOR E PERSONAGEM PARA LEITORES ATIVOS 
NA GALÁXIA DE AVATARES E PERFIS” 
_Daniel Galera

 1889 – 1951  “NÃO SE CONSEGUE ESCREVER ALGO 
SOBRE SI MESMO QUE SEJA MAIS VERDADEIRO 
DO QUE AQUILO QUE SE É”  
_Wittgenstein

 1685 – 1753  “SER É SER PERCEBIDO” 
_Berkeley

 1564 – 1616  “SER OU NÃO SER, EIS A QUESTÃO”  
_Hamlet, Shakespeare 

 1711 – 1776  “NADA É MAIS DESAGRADÁVEL QUE 
UM HOMEM COM UMA IMAGEM PRESUNÇOSA DE 
SI MESMO, EMBORA QUASE TODO MUNDO TENHA 
UMA FORTE INCLINAÇÃO PARA ESSE VÍCIO” 
_David Hume 

 1724 – 1804  “VOLTAIRE DIZ QUE OS CÉUS NOS 
DERAM DUAS COISAS PARA COMPENSAR 
INÚMERAS MISÉRIAS DA VIDA: A ESPERANÇA 
E O SONO. ELE PODERIA TER ACRESCENTADO 
O RISO À LISTA” 
_Kant

 1788 – 1860  “SE NOSSOS DESEJOS FOSSEM 
SATISFEITOS LOGO QUE DESPERTADOS, COMO 
OCUPARÍAMOS A VIDA E O TEMPO?” 
_Schopenhauer  

 1596 – 1650  “PENSO, LOGO EXISTO” 
_Descartes 

 1613 – 1680  “ESTAMOS TÃO ACOSTUMADOS 
A NOS ESCONDER DOS OUTROS QUE 
TERMINAMOS NOS ESCONDENDO DE 
NÓS MESMOS” 
_La Rochefoucauld

 1711 – 1776  “ESSES PRINCÍPIOS DA NATUREZA 
HUMANA, DIRÃO VOCÊS, SÃO CONTRADITÓRIOS. 
MAS O QUE É O HOMEM SENÃO UM AMONTOADO 
DE CONTRADIÇÕES” 
_David Hume

 1713 – 1784  “QUEREM SABER A HISTÓRIA ABRE-
VIADA DE QUASE TODA A NOSSA MISÉRIA? EIS: 
HAVIA UM HOMEM NATURAL. NO ÂMAGO DESSE 
HOMEM, ENTRETANTO, FOI INTRODUZIDO UM 
HOMEM ARTIFICIAL, E ELE DESENCADEOU NO 
INTERIOR DA CAVERNA UMA GUERRA CIVIL QUE 
SE PROLONGA POR TODA A VIDA” 
_Diderot 

  ENGLISH TEXT > PAGE 142  
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 DESCOBERTA DA  
 SUBJETIVIDADE 

Que há de comum entre essas filosofias dispersas 
em três séculos e agrupadas por nós sob a insígnia 
da subjetividade? Há o Eu (moi) que Montaigne 
amava mais que tudo e que Pascal odiava, que 
registramos dia a dia, cujas audácias, fugas, inter-
mitências e retornos observamos, que experimen-
tamos ou pomos à prova como um desconhecido. 
Há o Eu (je) que pensa de Descartes e ainda o de 
Pascal, alcançando somente no instante, mas que, 
então, é tudo em sua aparência, tudo que pensa 
ser e nenhum outro, aberto a tudo, nunca fixado, 
sem outro mistério senão esta própria transparên-
cia. Há as séries subjetivas dos filósofos ingleses, 
ideias que conhecem a si mesmas num contato 
mudo e como que por uma propriedade natural. 
Há o Eu (moi) de Rousseau, abismo de culpa e 
inocência, que organiza por si mesmo o “conluio” 
onde se sente aprisionado e, no entanto, reivin-
dica, como direito seu, diante desse destino, sua 
bondade incorruptível. Há o sujeito transcendental 
dos kantianos, tão próximo e mais próximo do 
mundo do que da intimidade psicológica, que os 
contempla, um e outra, após tê-los construído e, 
no entanto, sabe-se também “habitante do 
mundo”. Há o sujeito de Biran, que não se sabe 
somente no mundo, mas que aí está e que não 
poderia sequer ser sujeito se não tivesse um 
corpo para mover. 

MERLEAU- 
PONTY

  ENGLISH TEXT > PAGE 142  

Há, enfim, a subjetividade no sentindo de 
Kierkegaard, que não é mais região do ser, mas a 
única maneira fundamental de relacionar-se com 
o ser, fazendo com que sejamos alguma coisa, 
em vez de sobrevoar todas as coisas em um pen-
samento objetivo e que, finalmente, na verdade, 
nada pensa. Por que fazer dessas “subjetividades” 
discordantes, momentos de uma só descoberta?

E por que “descoberta”? Deve-se, então, acreditar 
que a subjetividade já estava ali antes dos filóso-
fos, exatamente tal como depois eles deveriam 
compreendê-la? Uma vez sobrevinda a reflexão, 
uma vez pronunciado o “eu penso”, o pensamento 
de ser tornou-se de tal modo nosso ser que, se 
tentarmos exprimir o que o precede, nosso esforço 
desemboca na proposta de um cogito pré-refle-
xivo. Mas, o que é o contato de si consigo antes 
que tenha sido revelado? É algo diferente de um 
exemplo da ilusão retrospectiva? Seu conheci-
mento é apenas retorno ao que já se sabia através 
de nossa vida? Mas eu não me sabia de maneira 
propriamente dita. Que é, então, esse sentimento 
de si, que não se possui e que ainda não coincide 
consigo? Já se disse que roubar a consciência da 
subjetividade é retirar-lhe o ser, que um amor 
inconsciente não é nada, visto que amar é ver 
alguém, ações, gestos, um rosto, um corpo como 

amáveis. Mas o cogito antes da reflexão, o senti-
mento de si sem conhecimento oferecem a mesma 
dificuldade. E assim, ou a consciência ignora suas 
origens ou, então, se quiser alcançá-las, só pode 
projetar-se nelas. Nos dois casos, não se pode falar 
em “descoberta”. A reflexão não revelou apenas o 
irrefletivo: transformou-o, nem que seja em sua 
verdade. A subjetividade não esperava os filóso-
fos, como a América desconhecida, nas brumas do 
oceano, esperava seus exploradores. Eles a 
construíram, a fizeram, e de mais de uma maneira. 
E talvez, o que fizeram tenha que ser desfeito. 
Heidegger considera que perderam o Ser no dia 
em que o fundaram sobre a consciência de si.

Contudo, não renunciamos a falar numa 
“descoberta” da “subjetividade”. As dificuldades 
exigem somente que digamos em que sentido 
o fazemos. 

O parentesco das filosofias da subjetividade é 
evidente de início, desde que se coloquem frente 
a outras. Sejam quais forem suas discordâncias, 
os modernos têm em comum a ideia de que o Ser 
da alma ou o ser-sujeito não é um Ser menor, que 
talvez seja a forma absoluta do Ser – é isso que 
nosso título se propõe a salientar. Muitos elemen-
tos de uma filosofia do sujeito estavam presentes 
na filosofia grega – falou num “homem medida 
de todas as coisas”, reconheceu na alma o poder 
singular de ignorar aquilo que sabe com a preten-
são de saber o que ignora, uma capacidade 
incompreensível de erro, ligada à sua capacidade 
de verdade, uma relação com o não-ser tão 
essencial para ela quanto sua relação com o Ser. 
Além disso, concebeu (Aristóteles o coloca no 
pináculo do mundo) um pensamento que é 
somente pensamento de si e uma liberdade radi-
cal, para além de todos os graus de nossa potência. 
Conheceu, pois, a subjetividade como treva e como 
luz. Mas o ser-sujeito ou da alma nunca é para os 
gregos a forma canônica do Ser; para eles, 
o negativo nunca está no centro da filosofia, 

nem encarregado de fazer o positivo aparecer, 
assumi-lo, transformá-lo.

Pelo contrário, de Montaigne e Kant, e para além 
deles, é sempre o mesmo ser-sujeito que está em 
questão. A discordância das filosofias decorre de 
que a subjetividade não é coisa nem substância, 
mas extremidade do particular e do universal – 
é Proteu. As filosofias mal acompanham suas 
metamorfoses e é essa dialética que se esconde 
sob suas divergências. No fundo, há apenas duas 
ideias da subjetividade: a da subjetividade vazia, 
desligada, universal, e a da subjetividade plena, 
soterrada no mundo – e é a mesma ideia, como 
se vê muito bem em Sartre, a ideia do nada que 
“vem do mundo”, bebe o mundo, precisa do mundo 
para ser seja lá o que for, mesmo nada, e que, 
no seu autossacrifício ao ser, permanece 
estranho ao mundo. 

Certamente, não se trata aqui de uma descoberta 
no mesmo sentido em que se descobriu a América 
ou o potássio. No entanto, uma vez introduzido 
em filosofia, o pensamento do subjetivo não mais 
se deixa ignorar. Mesmo que a filosofia, enfim, 
o elimine, nunca mais será o que foi antes desse 
pensamento. O verdadeiro, por mais construído 
que seja (e a América também é uma construção, 
que se tornou inevitável, finalmente, em virtude 
da infinidade de testemunhos), torna-se, em 
seguida, tão sólido quanto um fato, e o pensamen-
to dos subjetivos é um destes sólidos que a filoso-
fia deverá digerir. Ou ainda, digamos que, uma vez 
“infetada” por certos pensamentos, não pode mais 
anulá-los; precisa curar-se inventando outros 
melhores. O próprio filósofo que hoje chora 
Parmênides e gostaria de nos devolver nossas 
relações com o Ser tais como foram antes da 
consciência de si, deve justamente a ela seu gosto 
pela ontologia primordial. A subjetividade é um 
desses pensamentos aquém dos quais não se 
regressa, mesmo e sobretudo se os ultrapassam. 

AUTOR_ FILÓSOFO 
FENOMENÓLOGO FRANCÊS
REFERÊNCIA_ ENSAIO EXTRAÍDO DO 
LIVRO “OS PENSADORES” – MERLEAU-PONTY



 claudia  
 jaguaribe 
claudiajaguaribe.com.br

CLAUDIA JAGUARIBE é carioca, mora e trabalha em 
São Paulo. Desde 1988 participa de exposições nos 
principais museus e galerias do Brasil e no exterior. 
Sua formação é em história da arte, artes plásticas 
e fotografia. Sua produção caracteriza-se por uma 
intensa pesquisa plástica que utiliza diferentes 
mídias para lidar com questões da contempora-
neidade. A série Retratos Anônimos questiona a 
aceitação da fotografia como reprodução fiel da 
realidade ao retratar rostos que não têm nenhuma 

Claudia Jaguaribe is from Rio, but lives and works in São 

Paulo. Since 1988 she has participated in exhibitions in the 

most important museums and galleries in Brazil and abroad. 

She was educated in Art History, Fine Arts and Photography. 

Her production is characterised by intense artistic  research 

that makes use of different media to deal with issues of 

contemporaneity. The series Retratos Anônimos questions 

the acceptance of photography as a loyal reproduction of 

reality by depicting faces with no person behind. This is a 
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RETRATOS 
ANÔNIMOS 
(1996)
pessoa por trás. Trata-se de uma série de retratos 
cujos rostos pertencem a várias pessoas, e a 
nenhuma ao mesmo tempo, e geram uma 
convivência lúgubre no espaço da alteridade. Se a 
visão deve estar associada a algum tipo de dado 
testemunhal que comprove a verdade do que se 
vê, como afirma Merleau-Ponty, a série de Claudia 
Jaguaribe nos faz questionar justamente a fé que 
depositamos na imagem e nossa constante busca 
pela verdade no que vemos.

series of portraits whose faces belong to various people 

and, at the same time, to no one, and who generate a dreary 

co-existence in the space of otherness. If sight must be 

associated with some type of testimonial fact that proves the 

truth of what one sees, as affirmed by Merleau-Ponty, Claudia 

Jaguaribe’s series makes us question this faith we place in 

the image and the constant search for the truth in that 

which we see.
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 antonia 
 dias leite MIROIR 

MIROIR (2009)
ANTONIA DIAS LEITE é artista brasileira que 
trabalha em vídeo, fotografia e instalação. Já tran-
sitou entre o design e a publicidade, e desde 2007 
decidiu dedicar-se exclusivamente à arte. Dentro 
da linguagem do subconsciente e a partir de seu 
interesse pela psicologia, seu trabalho apresenta 
traços surrealistas. Na obra Miroir Miroir, ao 
brincar com sua própria beleza e transfigurá-la, 
Antonia mergulha fundo na definição de vaidade 
e cria um diálogo psicológico intenso entre as 
facetas do ego. A obra faz coexistir o triste, o belo, 

Antonia Dias Leite is a Brazilian artist who works with 

video, photography and installations. She has worked with 

design and publicity in the past and since 2007, has 

dedicated herself exclusively to art. Within the language 

of the subconscious and from her interest in psychology, 

her work presents traces of surrealism. In Miroir Miroir, by 

playing with and transfiguring her own beauty, Antonia dives 

deeply into the definition of vanity and creates an intense 

psychological dialogue between facets of the ego. The work 

antoniadiasleite.com

o ridículo e o espetáculo e retrata a busca pela 
identidade sem deixar de criticar a obsessão pela 
perfeição estética. A música, que é parte funda-
mental do trabalho, mostra ainda toda a complexi-
dade paradoxal das representações femininas de 
identidade e revela uma coletividade que é, por 
um lado, equilibrada e coerente, mas, por outro, 
sofrida como um palhaço de circo abandonado, 
que “bebe gargalhadas e come gritos de ‘bravo’, 
mas é mais triste que um chapéu”.

makes coexist the sad, the beautiful, the ridiculous and the 

spectacular and portraits the search for identity while 

criticizing the obsession with aesthetic perfection. The music, 

which is a fundamental part of the  piece, shows all the 

paradoxical complexity of female representations of identity 

and reveals a collectivity which is, on one hand, balanced 

and coherent, but on the other, exhausted like an abandoned 

circus clown, who “drinks up enourmous laughter and eats 

cheers of ‘bravo’, but is sadder than a hat”.
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“A capacidade de evasão do meu pai era quase 
ilimitada. Uma vez que a esfera do outro era irreal 
para ele, suas incursões nessa esfera eram feitas 
com uma parte dele mesmo que considerava 
igualmente irreal, uma outra pessoa que ele 
treinara como um ator para representá-lo na 
comédia vazia do mundo em geral. Essa pessoa 
substituta era essencialmente um gozador, uma 
criança hiperativa, um fabricante de conversa 
fiada. Não conseguia levar nada a sério.”

“My father’s capacity for evasion was almost limitless. 

Because the domain of the other was unreal to him, his 

incursions into that domain were made with a part of himself 

he considered to be equally unreal, another self he had 

trained as an actor to represent him in the empty comedy of 

the world-at-large. This surrogate self was essentially a tease, 

a hyperactive child, a fabricator of tall tales. It could not 

take anything seriously.”

“A Invenção da Solidão” – Paul Auster  
Editora: Cia. das Letras 
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KYLE THOMPSON nasceu em Chicago em 1992, 
começou a tirar fotografias aos dezenove anos 
e hoje já conta com uma publicação. Sua obra é 
majoritariamente composta por autorretratos que 
exploram ambientes naturais por lentes surrea-
listas. Kyle se coloca em situações improváveis e 
profundamente existencialistas, no que parece um 
exercício de autoconhecimento que nos possibilita 
imaginar o inimaginável e nos propõe provar riscos 
altamente tentadores em imagens sedutoras. 
Trata-se de uma narrativa efêmera, que nunca 
termina por construir um complexo processo 
identitário, revelando sempre angústias contem-
porâneas do “Eu”. São muitos Kyles em apenas um.

kylethompsonphotography.com

SEM TÍTULO 
(2012)

Kyle Thompson was born in Chicago in 1992, began taking 

photographs at the age of nineteen and today has his own 

book. His work is mostly composed of self-portraits that 

explore natural environments by surrealist lens. Kyle puts 

himself in unlikely and deeply existential situations, in what 

seems like an exercise in self-awareness that allows us to 

imagine the unimaginable and proposes highly tempting risks 

through seductive images. It is an ephemeral narrative that 

never ends up building a complex identity process, always 

revealing contemporary anxieties of the self. There are many 

Kyles within Kyle.
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livro da vida OS SONHOS DE  
 EINSTEIN 

Basta um olhar pelas bancas cheias de gente 
na Spitalgasse para entender o que se passa. 
Os consumidores caminham hesitantes de uma 
barraca a outra, descobrindo o que se vende em 
cada uma delas. O tabaco está aqui, mas onde está 
a semente de mostarda? As beterrabas estão aqui, 
mas onde está o bacalhau? O leite de cabra está 
aqui, mas onde está o sassafrás? Essas pessoas 
não são turistas visitando Berna pela primeira vez. 
São cidadãos de Berna. Nenhum homem pode 
lembrar-se de que dois dias antes comprou 
chocolate em uma loja chamada Ferdinand’s, no 
número 17, ou carne na mercearia Hof, no número 
36. Cada loja e sua especialidade precisa ser 
descoberta novamente. Muitos caminham com 
mapas nas mãos, orientando-se de uma arcada a 
outra na cidade onde sempre viveram, na rua por 
onde passaram durante anos. Muitos caminham 
com cadernos, para registrar o que aprenderam 
antes que lhes escape da mente. Pois, neste 
mundo, as pessoas não têm memória.

Quando chega a hora de voltar para casa no fim 
do dia, cada pessoa consulta sua caderneta de 
endereços para saber onde mora. O açougueiro, 

20 DE MAIO DE 1905

que fez alguns cortes pouco atraentes em seu dia 
no açougue, descobre que sua casa fica no número 
29 da Nägeligasse. O corretor de ações, cuja 
memória curta da situação do mercado propor-
cionou-lhe alguns investimentos excelentes, 
lê que agora vive no número 89 da Bundesgasse. 
Ao chegar em casa, cada homem encontra uma 
mulher e crianças esperando à porta, se apresenta, 
ajuda a preparar o jantar e lê histórias para seus 
filhos. Da mesma forma, cada mulher, quando 
volta do trabalho, encontra um marido, filhos, 
sofás, lustres, papel de parede, motivos chineses. 
Tarde da noite, marido e mulher não se deixam 
ficar à mesa discutindo as atividades do dia, a 
escola das crianças, a conta no banco. Em vez 
disso, sorriem um para o outro, sentem o sangue 
aquecer, o calor entre as pernas, como aconte-
cia quando se encontraram pela primeira vez, 
quinze anos antes. Acham seu quarto de dormir, 
passam sem parar por fotos de família que não 
reconhecem, e se entregam à luxuria durante toda 
a noite. Pois o que entorpece a paixão física é o 
costume e a memória.

Sem memória, cada noite é a primeira noite, cada 
manhã é a primeira manhã, cada beijo e cada toque 
são os primeiros.

Um mundo sem memória é um mundo do presente. 
O passado existe apenas nos livros, nos documen-
tos. A fim de se conhecer, cada pessoa carrega 
seu próprio Livro da Vida, que contém a história 
de sua vida. Lendo suas páginas diariamente, ela 
pode reaprender a identidade dos pais, se nasceu 
alta ou baixa, se foi uma aluna boa ou sofrível, se 
realizou alguma coisa na vida. Sem seu Livro da 
Vida, uma pessoa é uma foto, uma imagem bidi-
mensional, um fantasma. Nos cafés chiques da 
Brunngasshalde, ouve-se o angustiado grito agudo 
de um homem que acaba de ler que matou outro 
homem, os suspiros de uma mulher que acaba 
de descobrir que foi cortejada por um príncipe, 
a súbita gabolice de uma mulher que soube que 
recebeu notas máximas com louvor na universi-
dade dez anos antes. Alguns gastam suas horas de 
descanso à mesa lendo seus Livros da Vida; outros 
preenchem freneticamente as páginas extras com 
os eventos do dia. Com o tempo, o Livro da Vida de 
cada pessoa fica tão espesso que não pode ser lido 

inteiramente. Uma escolha deve ser feita. Velhos e 
velhas podem ler as primeiras páginas, para saber o 
que eram quando jovens; ou podem ler o final, para 
saber o que se tornaram mais tarde. Alguns aban-
donaram completamente a leitura. Abandonaram 
o passado. Decidiram que o fato de, no passado, 
terem sido ricos ou pobres, cultos ou ignorantes, 
orgulhosos ou humildes, apaixonados ou sem amor 
não é mais importante do que a maneira como um 
vento suave lhes sopra os cabelos. Essas pessoas 
olham para você direto nos olhos e seguram sua 
mão com firmeza. Essas pessoas mantêm as ágeis 
passadas largas de sua juventude. Essas pessoas 
aprenderam a viver em um mundo sem memória.

“SEM MEMÓRIA, livro da vida“SEM MEMÓRIA, livro da vida CADA 
NOITE É livro da vidaNOITE É livro da vidaA PRIMEIRA NOITElivro da vidaA PRIMEIRA NOITElivro da vida , 
CADA MANHÃ É A PRIMEIRA
MANHÃ, CADA BEIJO E CADA 
TOQUE SÃO OS PRIMEIROS.”

  ENGLISH TEXT > PAGE 143  ALAN 
LIGHTMAN

AUTOR_ FÍSICO, 
ROMANCISTA, ENSAÍSTA 
E ACADÊMICO 
REFERÊNCIA_ ENSAIO 
EXTRAÍDO DO LIVRO 
“OS SONHOS DE EINSTEIN”  



 yuli  
  anastassakis 
cargocollective.com/yulianastassakis

YULI ANASTASSAKIS vive e trabalha no Rio de 
Janeiro. É formada em ciências sociais e estudou 
videoarte, desenho e pintura na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage. Yuli refaz fotos de família 
ou imagens capturadas pelo Google Street View 
com a doçura dos bordados. A ironia nos seus 
trabalhos nos faz ouvir vozes que se sobrepõem. 
Por um lado, a meticulosa técnica do bordado e 

 2012-10-03:17.33.19 
(2012)

Yuli Anastassakis lives and works in Rio de Janeiro. She has 

a degree in Social Sciences and studied video art, design 

and painting at the “Escola de Artes Visuais do Parque Lage” 

(Parque Lage School of Visual Arts). Yuli remakes family 

photos or images captured by Google Street View with the 

sweetness of embroidery. The irony in her work makes us hear 

overlapping voices. On one hand, the meticulous technique 

of embroidery and all the tranquility it represents, and on the 

other, the revelation that the times we live in are fast. The 

enchantment is in perceiving that these identities coexist 

harmoniously, in flux, and give us the comfortable sensation 

that anything is possible, that our anguish for everything can 

cease for a time, or at least for some points.

toda a tranquilidade que ela representa, por outro, 
a revelação de que esses são tempos de velocidade. 
O encantamento é perceber que essas identidades 
coexistem harmoniosamente, em fluxo, e nos dão a 
confortável sensação de que tudo é possível, que 
a angústia pelo tudo pode cessar por um tempo, 
ou pelo menos por alguns pontos.
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“NENHUM DE MEUS 
ESCRITOS FOI CONCLUÍDO; 
SEMPRE SE INTERPUSERAM 
NOVOS PENSAMENTOS, 
ASSOCIAÇÕES DE IDEIAS 
EXTRAORDINÁRIAS, 
IMPOSSÍVEIS DE 
EXCLUIR, COM O INFINITO 
COMO LIMITE”

“NOT A SINGLE ONE OF MY WRITINGS WERE FINISHED; NEW THOUGHTS, ASSOCIATIONS 
OF EXTRAORDINARY IDEAS – WHICH WERE IMPOSSIBLE TO EXCLUDE –, ALWAYS 

INTERPOSED THEMSELVES, WITH THE INFINITE AS THE LIMIT” 

“PÁGINAS ÍNTIMAS E DE 
AUTO-INTERPRETAÇÃO” 
FERNANDO PESSOA 

EDITORA_ CIA. DAS LETRAS  



 ana hupe 
www.anahupe.com

ANA HUPE é artista, vive no Rio de Janeiro e em 
Berlim. Faz doutorado em artes visuais na 
EBA-UFRJ. É por meio da fotografia, do vídeo, de 
seu corpo e do texto que Ana conta suas histórias. 
Texto Vivo é uma ação em que a artista faz uma 
colagem no próprio corpo de todos os escritos, 
incluindo troca de mensagens eletrônicas, realiza-
dos em três semanas de residência no La Ene em 
Buenos Aires, Argentina. Ana escreve, escreve e 
escreve. Como “processo singular de elaboração do 
mundo e de estar no mesmo”. 

Ana Hupe is an artist who lives in Rio de Janeiro and in Berlin. 

She is working on a PhD in visual arts from EBA-UFRJ. It is 

through photography, video, her body, and text that Ana tells 

her stories. Texto Vivo is an action in which the artist makes 

a collage on her body of everything written, including text 

messages, in three weeks of residence at La Ene in Buenos 

Aires, Argentina. Ana writes, writes and writes. As a “singular 

process of elaboration of the world and of being in it.” As 

a hyperexposition for the codification and imprisonment 

From: Roberto Corrêa dos Santos <robertcossan@terra.com.br>
Subject: Re: ANTES DE O HAVER HUMANO
Date: July 26, 2013 9:03:54 AM GMT-03:00
To: "Ana Hupe" <anahupe@gmail.com>
Reply-To: robertcossan@terra.com.br
Que feliz fico, Ana. Escreva-me de B.Aires; conte- me coisas; faça-me 
de seu diário de residência (uma obra quem sabe conjunta) . 
Beijos. Roberto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
On Sex 26/07/13 08:00 , Ana Hupe anahupe@gmail.com sent:
Oi Roberto, querido,
Foi ótimo te encontrar aquele dia. Acho que eu não estava triste, não... 
(No amor está tudo fluindo como nunca, o que já é frande parte da
felicidade né?) Talvez eu estivesse um pouco tensa à toa, pela 
"conversa pública" que era a peça. Muito lindo seu texto, aliás, 
obrigada por ter enviado. Este momento que escrevo é especial, 
to no aeroporto indo passar um mês em Buenos Aires numa 
residência ;) ! Vamos combinar de encontrar na volta? Espero estar com boas novidades.
Beijo grande, Ana
Enviado do telefone
www.anahupe.com

TEXTO 
VIVO (2013)
Uma hiperexposição para a codificação e aprisiona-
mento do significado que foge, incorporação de 
uma persona outra, revelação de outras escondi-
das, uma metáfora do “ser-post” que nos tornamos 
ao expor cada momento em redes sociais. 
Ou meramente como ato de segurar uma caneta e 
imprimir força ao papel. De toda forma, Texto Vivo 
é uma densa e poética homenagem ao professor 
e orientador Roberto Corrêa dos Santos, autor do 
e-mail que motivou esse processo.

of meaning that disappears, the incorporation of another 

persona, the revelation of other hidden personas, a metaphor 

of the “human-post” that we turn into as we export every 

moment to social media. Or merely as an act of holding a pen 

and putting strength to the paper. In any case, Texto Vivo is a 

dense and poetic homage to professor and mentor Roberto 

Corrêa dos Santos, the author of the e-mail which motivates 

this process.

 AÇÃO REALIZADA COM A COLABORAÇÃO DOS ARTISTAS ALEJANDRO BOSCAN, 
 ELÍNA RODRÍGUEZ, ERWIN AGUIRRE E MARIA JOSÉ TRUCCO.

From: Roberto Corrêa dos Santos <robertcossan@terra.com.br> 
Subject: Re: ANTES DE O HAVER HUMANO 
Date: July 26, 2013 9:03:54 AM GMT-03:00 
To: “Ana Hupe” <anahupe@gmail.com> 
Reply-To: robertcossan@terra.com.br

I’m so happy, Ana. Write to me from Buenos Aires; tell me 
things; make me a diary of your residency (who knows, a 
collective work) .

Cheers. Roberto.

On Sex 26/07/13 08:00 , Ana Hupe anahupe@gmail.com sent:

Hi Roberto, dear,

It was great meeting you that day. I don’t think I was sad, 
actually… (In love everything is flowing like never before, which 
is a big part of happiness, isn’t it?) Maybe I was a little bit tense 
for no reason, because of the “public conversation” that was the 
piece. Your text was very beautiful, by the way, thanks for 
sending it. This moment that I write is special, I am in the 
airport, on my way to spend a month in Buenos Aires in a 
residency;)! Let’s plan to meet up when I return? I hope to 
have some good news.

Cheers, A na

Sent by telephone 
www.anahupe.com

Action made with the collaboration of artists Alejandro Boscan, 
Elína Rodríguez, Erwin Aguirre and Maria José Trucco.

 AÇÃO REALIZADA COM A COLABORAÇÃO DOS ARTISTAS ALEJANDRO BOSCAN, AÇÃO REALIZADA COM A COLABORAÇÃO DOS ARTISTAS ALEJANDRO BOSCAN, Action made with the collaboration of artists Alejandro Boscan,
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“Mr. Hyde era pálido e nanico, dando a impressão 
de deformidade, porém sem nenhuma má 
formação que pudesse ser apontada. Seu sorriso 
era desagradável, sua postura para com o advoga-
do era um misto de timidez e audácia, e falava com 
uma voz sussurrante, rouca e algo entrecortada 
– todos esses pontos eram contrários a ele, mas, 
ainda que fossem todos considerados juntos, não 
poderiam explicar o desprezo e o medo com que 
Mr. Utterson o considerava.”

“Mr. Hyde was pale and dwarfish, he gave an impression of 

deformity without any nameable malformation, he had a 

displeasing smile, he had borne himself to the lawyer with 

a sort of murderous mixture of timidity and boldness, and 

he spoke with a husky, whispering and somewhat broken 

voice; all these were points against him, but not all of these 

together could explain the hitherto unknown disgust, loath-

ing, and fear with which Mr. Utterson regarded him.”

“O Médico e o Monstro” – R.L. Stevenson  
Editora: L&PM EDITORES 
Tradução: José Paulo Golob, 
Maria Angela Aguiar e Roberta Sartori
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 dora  
  reis 
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cargocollective.com/dorareis

DORA REIS é designer carioca formada pela 
PUC-Rio e experimenta com fotografia e projetos 
de design. Da costura das memórias sobre foto-
grafia de seus entrevistados, Memorabilia constrói 
uma narrativa encantadora que gera, ao mesmo 
tempo, nostalgia e pertencimento. O texto que se 
forma de imagens, memórias e afeto é também 
rastro de lembranças e esquecimentos. É um 
bonito encontro de identidades e coletividades 
no limite entre a singularidade da foto como um 
objeto efêmero e a pluralidade de reconhecimen-
tos que nos faz sentir.

MEMORABILIA 
(2013)

Dora Reis is a designer from Rio de Janeiro, who graduated 

from PUC-Rio and who experiments with photography and 

design projects. Through the  construction of her interview 

subjects’ memories about photography, Memorabilia  builds 

an enchanting narrative which generates at the same time 

nostalgia and belonging. The text, formed by images, 

memories and tenderness, is also a trace of memories and 

that forgotten. It is a beautiful encounter of identities and 

collectivities, at the limit between the singularity of the 

photo as an ephemeral object and the plurality of recognition 

that it makes us feel.
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 MEMORABILIA  

A tecnologia tornou barato tirar uma fotografia, 
disponível para qualquer pessoa – de um celular a 
uma máquina boa. E de certa maneira possibilitou 
que a gente tire muitas fotos – às vezes sem apuro, 
na rapidez, na velocidade – mas ela fez com que a 
afinidade e vínculo com a fotografia se perdesse. 
As pessoas nem mais imprimem essas fotos – até 
porque o volume é absurdamente grande. Você 
sabe que as tem – isso dá um certo conforto, 
saber que tem que está dentro de uma pasta. 
As pessoas perderam esse vínculo afetivo com a 
foto. As pessoas tinham uma quantidade muito 
menor de fotografias, as fotos custavam caro, 
e eram tiradas mais cuidadosamente. Por conta 
disso, a gente tem uma nostalgia maior com 
essas fotos impressas em papel. Dá vontade de 
rememorar situações. Qualquer objeto pode ser 
uma fonte de memória. Mas a fotografia tem 
aquilo de registrar uma cena, outros objetos, 
pessoas – como se congelasse um determinado 
momento – e você lembra as sensações. Às vezes 
você tem fotos de épocas que não viveu, mas que 
estão vinculadas com memória de pessoas, de 
lembranças, de memórias que te contaram – ou 

até mesmo não te contaram, mas que sente um 
pertencimento. A fotografia nesse momento por 
ser um objeto – e isso acontece com vários objetos 
além da fotografia – faz o papel daquela pessoa, 
daquela situação, de uma vivência ou experiência. 
A maioria das pessoas transfere para um objeto 
muito dessas relações de afeto, desses sentimen-
tos, dessas emoções e experiências que podem 
voltar a despertar. Uma memória em pedaços, que, 
como nosso raciocínio, não é linear, vem em forma 
de sequências, aleatória.

Eu sempre tive uma criação muito ligada aos senti-
mentos, a arquivar coisas na memória. Sempre fui 
muito apegado a coisas que me lembrassem outras 
pessoas ou outros momentos, desde criança. 
Tem famílias que gostam muito de ter foto, de ver. 
Aí pega num domingo, abre o álbum de casamento 
da avó e fica olhando e reparando nas pessoas... 
Eu sempre lembro disso como uma coisa de famí-
lia, guardar fotos. Eu tenho uma questão muito 
intrigante com a fotografia e a lembrança porque é 
uma forma de reviver o passado. Pegar uma foto de 
um momento e relembrar de um tempo que você 
viveu ou não.

A imagem é uma reativação da memória, a imagem 
é realmente uma decodificação do passado, de um 
sentimento de uma vida que estava ali naquele 
momento. Por isso, eu gosto sempre de estar tiran-
do fotos. Eu tenho em casa, na cabeceira da minha 
cama, um álbum montado sobre ela, com poucas 
fotos e cartões-postais que amigos me deram, com 
dedicatórias. Eu já tinha um relacionamento com 
a imagem muito forte, mas aí quando eu conheci 
o João, isso só somou. O João é fotógrafo, tira foto 
de qualquer coisa, todo dia. A fotografia virou uma 
forma de arquivar o nosso relacionamento. Acho 
que todo relacionamento tem um pouco disso, da 
lembrança boa de olhar o que a gente viveu... A 
gente sempre buscou trazer a fotografia como um 
momento para a gente, até quando a gente tava 
longe. Nosso relacionamento tem uma cor muito 
forte, que é o verde-menta, tudo é verde-menta. 
A fotografia é o registro de uma verdade que já 
passou, ou que nunca existiu. É o mais perto de 
uma realidade, mas não sei se é verdade ou não. 
A memória também constrói uma identidade.

 

Desde que eu ganhei uma câmera digital pela 
primeira vez, comecei a experimentar a fotogra-
fia. Fui experimentando, depois peguei a câmera 
analógica do meu pai, pesquisando fotógrafos que 
me interessavam. Quando me mudei trouxe pra cá 
só uma máquina analógica, super simples; quase 
sem controle nenhum. Eu acho interessante não 
saber muito como a foto vai ficar, não poder con-
trolar tudo. Ultimamente tenho tirado mais fotos 
performativas mesmo, de me colocar diante da 
câmera e fazer uma coisa esquisita. Tenho tentado 
não tirar muitas fotos cotidianas. Gosto de pensar 
a fotografia como ato de performance, de perfor-
matividade mesmo, de me colocar em situações em 
que não estaria normalmente. 

Tem uma coisa que me intriga muito: essas fotos 
perdidas. Comecei a gostar muito quando fui 
encontrar, na Praça XV, várias fotos de outros. 
Muitas fotos de outras pessoas poderiam ser suas, 
têm uma relação quase de um inconsciente cole-
tivo: tem coisas banais que umas pessoas viveram, 
e outras não. De alguma forma quando tiro essas 
fotografias pensadas, mas propositivas de mim 
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mesma, tem uma relação com essas fotos, como 
se eu tivesse querendo construir uma memória 
no presente. Tem algumas fotos que é impossível 
não pensar nas histórias por trás das fotos desses 
anônimos. É uma coisa inevitável construir uma 
narrativa com isso, uma é uma foto de amor, a 
outra uma foto de briga. Eu tenho feito uma outra 
coisa, uma fabulação em cima de coisas que eu en-
contrei. Gosto de criar coisas onde só tem rastros. 
Memórias são rastros do que não é mais presente.

Tem muita gente que compra fotografias porque 
gosta de colecionar ou para fazer pesquisa. Eu vou 
sempre lá para os lados de Petrópolis e consigo 
algumas. Pego várias e dou um troco por elas. De 
vez em quando consigo álbuns inteiros da mesma 
pessoa: ninguém mais quer, acabam se desfazendo 
das fotos. Depois acaba tudo aqui na feira. Tem 
muita gente que gosta de colecionar mesmo. Acho 
que elas gostam de levar umas fotos parecidas 
com as delas, tem gente que fala que parecia foto 
do pai, do avô. Ou então compram porque acham 
engraçado, umas coisas mais difíceis de ver hoje 
em dia. Tem muita gente que compra para fazer 
pesquisa, sabe. Tô aqui na feira da Praça XV todo 
sábado, neste mesmo lugar. Um dia, um cara de 
uns 50 anos veio aqui e achou uma foto. Era dele 
mesmo quando era criança. Ele falou: “Esta foto 
ninguém compra não, essa foto é minha!” Colocou 
20 reais no meu bolso e saiu andando, sem falar 
mais nada. Tem foto que é tudo igual. Mesma pose, 
até as caras das pessoas são parecidas. Podem 
ser de qualquer um. Mas tem umas fotos que têm 
umas coisas que a gente não acha mais. Olha esta 
bicicleta aqui, ninguém mais vê. Memória é 
lembrar dessas coisas do passado.

Tem muita foto que fica posada: você fala que vai 
tirar foto e as pessoas mudam. Por isso gosto de 
tirar fotos sem ninguém perceber, espontâneas, 
de longe, ou segurando a câmera sem ver. Às vezes, 
fica até fora de foco. A maioria dessas fotos são 
todas iguais – batizado, aniversário, casamento –, 
é tudo a mesma coisa. Na verdade, elas são o elo 

de memória das pessoas que fazem parte daquela 
foto. Uma das coisas que eu acho triste é quando 
vou na Praça XV e vejo aquelas fotos de família 
todas ali empilhadinhas, às vezes em pacotinhos, 
que as pessoas jogaram fora, não tá mais com elas, 
que ninguém guardou, ninguém mais quer saber 
daquilo. Acho meio triste. Não é mais a memória 
de ninguém ali, ninguém mais lembra quem são 
aquelas pessoas ou o que fazem naquela foto. 
Não representa mais nada para ninguém. As 
pessoas apagam, não conservam fotos. Antes, 
quando a gente tirava com filme, a gente preserva 
quer você queira ou não. Tá ali, jogadinho num 
cantinho, o acetato revelado. O digital é muito 
sensível, não preservável. Acho que a gente vai ter 
um gap das fotos pessoais.

As pessoas tiram e apagam. Fica com quem? 
Tá aonde isso? Foto será que é mesmo memória? 
Ou será que a fotografia não é apenas um ato 
efêmero? A foto digital também traz uma mudança 
do porquê que eu tiro foto. Antigamente eu tirava 
para mim, guardava e se eu quisesse mostrava para 
as pessoas. Hoje é ao contrário: eu tiro para 
mostrar algo para as pessoas e não apenas guar-
dam para mim o que vejo. A função da foto e a 
percepção que se tem dela é outra. Um comparti-
lhamento do real e instântaneo para todo mundo, 
do que eu estou vendo.

Eu tenho uma relação estranha com a fotografia. 
Eu amo a fotografia, sempre amei. Não gosto de 
fotografar, mas desenho através da fotografia. 
Fotografia para mim é muito cartesiano, planeja-
do.Eu olho através do olho da câmera. Também não 
gosto muito de ser fotografado. Para mim, esse 
pedaço de papel impresso tem um valor de 
fetiche, um valor muito íntimo, intimista. Ali, 
naquela janela de papel, esse processo um tanto 
mágico, para cada um de nós reverbera e significa 
de uma maneira diferente. A memória para mim 
é isso: um arquivo de sensações que a gente 
guarda desde que está na barriga da mãe da gente. 
Memória é o acúmulo dessas sensações que você 

traduz mentalmente através dessa percepção, e 
que mais tarde pode traduzir utilizando vários 
meios, não só da arte ou da ciência, da fotografia. 
A minha vida inteira – e a de todo mundo – foi 
permeada por reproduções. A reprodução tem 
valor de fetiche. Aquele objeto, aquela reprodução, 
serve para difundir a própria imagem. Hoje eu olho 
a fotografia de casamento dos meus pais de uma 
forma radicalmente diferente do que eu olhava 
quando tinha seis anos. Amanhã já posso olhar de 
uma maneira diferente. Consigo visualizar o 
vestido dela, sua expressão, quase infeliz, tensa, 
preocupada. Quando eu pegar aquela foto 
novamente já vou vê-la de uma outra forma, 
estou atribuindo valores impensados, que não 
havia ainda formalizado. São vários processos de 
revelação – desde a revelação fotográfica 
até a revelação da própria memória através 
da fotografia.

  MEMORABILIA  
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“Ainda pequenininha, com dez ou doze anos de 
idade, eu abria um livro atrás do outro somente 
para investigar aquelas inscrições que talvez me 
ajudassem a conhecer um pouco mais da mulher 
que tinha me carregado na barriga e perdido a 
própria vida para que eu existisse. Minha mãe 
se interessava pela Guerra do Paraguai e por 
animais marinhos. Chamavam-lhe a atenção as 
divagações existenciais dos personagens dos ro-
mances, e quase toda reflexão que se tratasse do 
livre- arbítrio ou do significado da morte era 
destacada e por vezes comentada com um lacônico 
‘Bom’ ou algo misterioso tipo ‘Como naquele dia 
em maio de 76: se Deus existisse...’ ”

“When I was little, about ten or twelve years old, I would 

open one book after the other just to find out about those 

inscriptions, which might help me to know a little more 

about the woman that had carried me in her womb and had 

died so I could live. My mother was fond of The Paraguay 

War and sea animals. Existential ramblings of novel 

characters would catch her attention, and almost every 

thought concerning free will or the meaning of death would 

be highlighted or sometimes commented on with a laconic 

‘Good’ or something mysterious as ‘ Just like that day in 1976: 

if there was a God…’ ”

“A Cordilheira” – Daniel Galera  
Editora: Cia. das Letras
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Em janeiro de 2012 a Eastman Kodak declarou 
falência, e o Facebook, a maior rede social do 
mundo, avançou e se tornou uma empresa pública 
avaliada em 100 bilhões de dólares. Em abril do 
mesmo ano, o Facebook investiu um destes bilhões 
na compra do Instagram, uma start-up que 
oferecia aplicativos para celulares, permitindo que 
as pessoas adicionem efeitos peculiares às suas 
fotos instantâneas, compartilhando com seus ami-
gos. A inferência não podia ser mais óbvia: a mídia 
social triunfava sobre a mídia tradicional, ou pelo 
menos sobre a “mídia fotográfica”, da forma como 
a conhecemos no passado. Mas qual é a natureza 
do “social” nos sites de compartilhamento de 
imagens digitais? E sobre a natureza da própria fo-
tografia? Ela também morreu, se tornou nada mais 
que um mero veículo para banalidades sentimen-
tais? Ou continua mais ou menos como sempre, 
banal e fascinante, dependendo dos predicados 
ou interesses de cada observador, evitando se 

tornar obsoleta através de mais uma estratégica 
transformação técnica? 

Todos concordam que a fotografia é agora uma 
mídia de troca, e também uma forma de documen-
tação. Capaz de se disseminar instantaneamente 
pelo globo, uma fotografia digital a princípio 
 funciona como uma mensagem no presente, 
(Ei, estou aqui agora, olhando para isso!) em vez 
do registro de um momento do passado. 
Esse tipo de fotografia é basicamente um meio 
de comunicação, e as imagens enviadas são 
tão efêmeras quanto a fala, raramente sendo 
impressas ou se tornando algo físico. Como 
afirmou Michael Kimmelman no “New York Times”, 
fotografar tornou-se “o equivalente visual de uma 
conversa telefônica.” Essa conversa necessita de 
uma linguagem corporal diferente do passado, 
com o braço esticado, e o fotógrafo olhando para o 
próprio objeto, ao invés de olhar através da lente 

  1.  FOTOS DE DESCONHECIDOS: SELF – JOACHIM SCHMID  

da câmera. Fotógrafos hoje olham para uma 
pequena tela de vídeo e decidem quando (ou não) 
congelar o fluxo das imagens em movimento. 
Ao operar a câmera, eles vivem uma espécie de 
convergência cultural, na qual as diferenças 
entre produzir e recepcionar, e entre imagens 
paralisadas ou em movimento, ficam difíceis 
de ser distinguidas.

O estudioso dinamarquês Mette Sandbye propôs 
considerar essa convergência como “sinalética” 
de tal forma que o “aquilo que passou” fotográfico, 
descrito por Roland Barthes, foi substituído 
pelo “o que está acontecendo agora”, 
compartilhando-se o imediatismo da presença.

A  enorme quantidade de imagens fotográficas 
carregadas nos sites de mídia social torna difícil 
qualquer análise do fenômeno. O Facebook 
reportou que mais de 300 milhões de fotos são 
carregadas no site diariamente, o que significa 

o site hoje hospeda mais de 140 bilhões de 
imagens e é 46 vezes mais “fotográfico” do que o 
Flickr, o segundo maior hospedeiro. Criado em 
fevereiro de 2004, o Flickr, uma empresa sediada 
em Vancouver, recebe aproximadamente 4500 
novas fotografias a cada minuto (ou aproximada-
mente 6,5 milhões por dia), a maioria agrupada em 
um tipo de armazenamento eletrônico equivalente 
a um álbum de fotografias. 

Mesmo assim, até a Casa Branca publica suas fotos 
no Flickr, e esse é apenas um dos inúmeros sites do 
gênero (o mais antigo, o coreano Cyworld, divulgou 
que, em determinado momento, 37% da população 
coreana tinha uma conta no seu site).

Como é possível alguém examinar uma amostra 
representativa e contemporânea de fotos, 
tendo em vista esses números colossais?  

O artista alemão Joachim Schmid gastou 6 horas 
por dia folheando e manipulando imagens do 
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Flickr, usando-as para ilustrar seus próprios livros 
de arte, sob o título de “Fotos de Desconhecidos.” 
Quando eu lhe perguntei por que, ele me disse: 
“Eu faço isso para que você não precise fazer.” 
Para me facilitar a vida, ele me passou um tipo 
de etnografia engraçada e surrealista sobre a 
fotografia global nos dias de hoje.

Passou a ser elogiável apontar a ressurreição da 
privacidade na nossa era digital, embora a mídia 
social enfatize a palavra “amigo”, abrangendo 
gente relativamente desconhecida. A publicação 
não autorizada de fotografias de Schmid no Flickr 
simplesmente aumentou este grupo, incluindo 
cidadãos discriminados pela arte e o universo de 
colecionadores de livros. Seu site também 
discute os álbuns das “Fotos de Desconhecidos.” 
Organizada entre 2008 e 2011, essa série de 96 
álbuns explora temas apresentados cotidianos 
de fotógrafos amadores. Imagens encontradas em 
sites de compartilhamentos como o Flickr foram 
reunidas e ordenadas, formando uma biblioteca 
de fotografia contemporânea, na era da tecnologia 
digital e hospedagem on-line de fotos. 

Cada álbum contém imagens focando num evento 
ou ideias específicas de fotografia, e o agrupamen-
to de fotos revela padrões recorrentes na fotogra-
fia popular moderna. A abordagem é enciclopédica, 
e o número de volumes é virtualmente sem fim, 
mas arbitrariamente limitado. 

A seleção de temas não é sistemática, nem segue 
qualquer critério pré-estabelecido – a estrutura 
do projeto reflete a prática multifacetada, 
contraditória e caótica da fotografia moderna por 
si mesmo, baseada exclusivamente no conceito 
“Você pode ver muito se observar bem.” 

Na preparação deste livro, Schmid primeiro reuniu 
dez mil imagens de currywurst, um fast-food da 
sua cidade natal Berlim, carinhosamente fotogra-
fada por aqueles espíritos infelizes prontos para 
devorá-la (ele me contou que, depois de muitos 
anos reunindo fotos analógicas descartadas, 

encontrou apenas um punhado deste tipo de 
fotos). Pessoas que visitam Berlim aparentemente 
querem relembrar a comida que vão comer, ou pelo 
menos compartilhar a experiência desse desejo 
com terceiros. Mesmo dentro da aparente 
homogeneidade do Flickr, podemos encontrar 
vestígios virais dessa afirmativa – isto é, se nos 
importarmos e procurarmos por eles. De fato, é 
apenas a visão de Schmid que transforma esse 
gênero de fotos sobre comidas num ponto focal 
regional, e até mesmo autobiográfico. É impor-
tante perceber que uma fusão do global com o 
pessoal é o ponto central desta atividade, 
tornando real as características da mídia social 
por si mesma. Sentado à sua tela de computador, 
ele baixa alguns temas e assuntos referentes ao 
fluxo de fotos que observa nas páginas das 
“Mais recentes atualizações” do Flickr, 
que ele frequentemente atualiza. 

É claro que existem atualmente sites que 
organizam e facilitam este mesmo processo de 
destilação, tal como o Pinterest, um site de mídia 
social lançado em 2010, no qual seus doze milhões 
de usuários reúnem coleções de fotos que encon-
tram na internet.  Mas Schmid não tem apenas um 
olhar claramente irônico, ele também encontra 
uma possibilidade aleatória de sucesso nessa 
atividade (ele “encontra” suas imagens, em vez de 
procurar por elas), percebendo desejos exibicionis-
tas que permaneceriam despercebidos e perdidos 
no infinito do espaço digital. 

Em resumo, cada um dos 32 álbuns das “Fotos de 
Desconhecidos” impõe uma unidade temática 
em um universo desregrado de imagens. Sendo 
um grupo separado, esses álbuns incluem o 
extraordinário flash de Cleavage, a inexpressiva 
documentação dos Mugshots, a poesia concreta 
dos Fridge Doors e o mais literariamente 
completo emaranhado de Parking Lots (sem 
dúvida uma categoria escolhida por Ed Ruscha), 
só para comentar alguns de seus títulos. 

Entre outras coisas, Schmid reconheceu a súbita 
popularidade do gênero de imagens desconhecidas 
no passado, tais como a proliferação no Flickr de 
fotografias de cases para câmeras, que aparente-
mente são a primeira coisa que as pessoas 
compram junto com seu equipamento fotográfico: 
fotografa e depois compartilha on-line. No mesmo 
caminho, um de seus livros recentes inclui nada 
mais que fotos da sombra do fotógrafo. Algumas 
coisas, ao que parece, nunca mudam. Ou talvez 
mudem: o mais interessante sobre esse gênero 
digital é que todas essas fotos de sombras 
parecem ser deliberadamente produzidas, o que 
representa uma mudança significativa da prática 
amadorística, na qual os momentos instantâneos 
é que eram importantes nessa atividade. 

No Flickr, através da procura e colecionamento de 
Schmid podemos apreciar o mundo da arte, que 
antigamente imitava o aspecto do chamado 
instantâneo estético, sendo agora seu mimetismo 
copiado, e outra vez reabsorvido. 

Parece que o instantâneo analógico é ainda 
lembrado na forma digital, mas apenas quando 
há a intervenção de um artista. Outra imagem 
frequente no Flickr, é o autorretrato feito com 
a câmera na mão, braço estendido, um tipo de 
fotografia que só foi possível com o advento 
das leves câmeras digitais. 

O livro de Schmid, afirma que há muito mais jovens 
adeptos desse gênero do que fotógrafos acima de 
trinta anos, além de mais mulheres que homens. 
Sua seleção também deixa a impressão de que esta 
prática é mais popular no Japão do que em outros 
países (embora,como ele mesmo admita, pode ser 
porque os jovens japoneses arquivem suas fotos 
no Flickr quando ele está trabalhando na 
Alemanha, e os americanos as arquivem enquanto 
ele ainda está dormindo).

Na Coreia, esse tipo de fotografia tem seu próprio 
nome: selca (selfcamera). O estudioso coreano 
Jung Joon Lee descobriu que muitas jovens 
mulheres praticantes do selca usam ângulos 
específicos e expressões faciais estudadas para 
lhes dar olhos maiores, nariz mais empinado e um 
rosto menor. Mas esse tipo de detalhes e o 
engajamento crítico com o oriental que ele 
significa é apresentado no livro de Schmid como 
uma surpreendente adoção desse gênero e uma 
repetição da forma que parece não obedecer a 
qualquer imperativo cultural além do narcisismo. 
Esse é o desafio que este projeto nos apresenta: 
não só para fazer sentido com a fotografia 
contemporânea, mas para encontrar novas formas 
de nela intervir criativamente; não só para se 
preocupar com sua mesmice repetitiva, mas 
também para fazer diferença com sua abrasiva 
visibilidade política e econômica.

GEOFFREY BATCHEN
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Da mesma forma que a fotografia de MICHAEL 
WOLF desafia qualquer tipo de categorização, 
também o próprio artista parece não categorizá-
vel. Michael Wolf nasceu na Alemanha, foi criado 
nos Estados Unidos e no Canadá, e depois voltou 
à Alemanha para estudar fotografia. O corpo de 
trabalho de Wolf lida com uma realidade universal 
da vida nas grandes cidades. Google Street View 
Series surge quando, ao mudar para Paris, o artista 
percebe-se preso a uma paisagem urbana que é a 
mesma há mais de cem anos e já foi infinitamente 
fotografada. Usando a interface universal do 
Google, ele navega em Paris recortando e isolando 
momentos que transcendem a singularidade da 
arquitetura parisiense para sugerir uma cidade 

In the same way that Michael Wolf’s photography defies any 

kind of categorization, the artist himself seems to be difficult 

to categorize. Michael Wolf was born in Germany, was raised 

in the United States and Canada, and then returned to 

Germany to study photography. Wolf’s body of work deals 

with a universal reality of life in big cities. Google Street 

View Series comes from when, by moving to Paris, the artist 

realizes he is imprisoned in an urban landscape that has been 

the same for over a hundred years and has been endlessly 

photographed. By using the universal interface of Google, he 

navigates through Paris, cutting and isolating moments that 

transcend the uniqueness of Parisian architecture to suggest 

photomichaelwolf.com

GOOGLE 
STREET VIEW 
SERIES
abstrata e universal. É o corte e a escolha da cena 
que fazem a foto deixar de ser uma fotografia do 
Google para ser uma fotografia sua. Essa investi-
gação gera diferentes séries: a representação do 
retrato que não se escolhe, a fúria daqueles que 
se sentem oprimidos pelo controle panóptico, 
entre outras. O que distingue Wolf dos demais é 
a sua capacidade para encontrar o valor simbólico 
em detalhes aparentemente insignificantes que 
muitas vezes passam despercebidos. Privacidade, 
voyeurismo, escolha de representações, identi-
dades e coletividades relacionam-se diretamente 
a este projeto, que critica também o poderoso 
alcance do Google ao criar um mapa fotográfico 
não autorizado do mundo.

an abstract and universal city. It is the cut and the choice of 

the scene which make the photo a Michael Wolf photo, rather 

than a picture from Google. This research generates different 

series: the representation of the portrait that cannot be 

chosen, the fury of those who feel overwhelmed by the 

panopticon control… What distinguishes Wolf from the 

others is his ability to find the symbolic value in seemingly 

insignificant details that often go unnoticed. Privacy, 

voyeurism, choice of representations, identities and 

communities are directly related to this project which also 

criticizes the powerful reach of Google to create an 

unauthorized photographic map of the world.

 109 

  FUCK YOU  

 109  108 



“ELA É TOP” 
MC BOLA

“RÁ ELA É TERRÍVEL!

ELA NÃO ANDA, 
ELA DESFILA

ELA É TOP, 
CAPA DE REVISTA

É A MAIS MAIS, 
ELA ARRASA NO LOOK

TIRA FOTO NO ESPELHO 
PRA POSTAR NO FACEBOOK”“SHE IS THE ONE

AH, SHE’S BAD
SHE DOESN’T WALK, SHE PARADES
SHE’S THE ONE, COVER OF THE MAGAZINE 
SHE’S THE MOST MOST, SHE KILLS WITH HER LOOK
TAKES A PICTURE IN THE MIRROR TO POST ON FACEBOOK”
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 veiga 
brunoveigafotografia.com.br

BRUNO VEIGA é fotógrafo carioca que mora e 
trabalha no Rio de Janeiro. Começou a fotografar 
nos anos 80 e, a partir da década de 90, passou a 
se dedicar ao trabalho autoral. Ao brincar com os 
bonecos de sua filha, e inspirado na obsessão 
generalizada pelas redes sociais, Bruno cria 
Facebook Series. A estética plástica dos seus 
personagens entrega desempenhos arquetípicos 
que revelam as estruturas por trás das represen-
tações autorizadas e aceitas na superficialidade 
dos perfis das mídias sociais. A obra de Bruno di-
aloga diretamente com a forma como escolhemos 
nos mostrar, nas palavras de Russell “sob um véu 
de ilusão para esconder de nós mesmos que não 
nos consideramos uns aos outros pessoas absolu-
tamente perfeitas”.

Bruno Veiga is a photographer from Rio de Janeiro. He began 

to photograph in the 1980’s and from the 90’s onward, 

dedicated himself to authoral work. As he plays with his 

daughter’s dolls, and inspired by the general obsession with 

social networks, Bruno creates Facebook Series. The plastic 

aesthetic of his subjects accomplishes archetypes, which 

FACEBOOK 
SERIES (2011)

reveal the structures behind the representations which are 

authorised and accepted in the superficiality of social media 

profiles. Bruno’s work dialogues directly with the way we 

choose to show ourselves, in the words of Russell, “needing a 

veil of illusion to conceal from ourselves that we did not think 

each other absolutely perfect.”.
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“Para que serve uma mulher sem filhos?  
Ouviu, certa vez, de sua avó materna, uma velhinha 
adorável que fazia doces como numa fábula 
infantil enquanto a voz delicada dizia e cometia as 
mais violentas barbaridades que Beatriz ouviu e 
viu em sua infância, de esconder comida da 
empregada a repetir inocentes ditados racistas...”

“What’s the use of a woman without children? – she heard 

her grandma saying once, an adorable old lady that used to 

make cookies just like the ones out of children’s tales, while 

her sweet voice uttered the most violent  atrocities that 

Beatriz had ever heard or seen in her childhood, from hiding 

the food from the maid to telling innocent racist sayings over 

and over again.”

“Um Erro Emocional” – Cristovão Tezza  
Editora: Record
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Quando Lacan pronunciou o famoso “Discurso de 
Roma”, lá se vão mais de 50 anos, propunha uma 
retomada radical da psicanálise a partir da percep-
ção de que o sujeito é sujeito do inconsciente ou, 
o que daria no mesmo, sujeito da linguagem, aqui 
entendida como equívoco, como expressão do que 
não se fecha no “eu”. Não há verdade na linguagem 
ou a verdade da linguagem é a verdade do inconsci-
ente são formas de pensar o humano sob a marca 
da falta.

Muito mais se poderia dizer da experiência da 
psicanálise, mas não é o caso. Meu interesse aqui 
é pensar o estatuto contemporâneo da linguagem, 
considerando como hipótese um contexto inteira-
mente imerso nas tais “engrenagens das leis do 
bláblá”, para usar a tradução do discurso de Roma 
editado pela Zahar em “Outros escritos”. As tais 
engrenagens são aquelas em que o sujeito fala, 
fala, fala, mas para não dizer nada de si. Ao psica-
nalista, diz Lacan, cabe se interessar por esse 
blábláblá a fim de atravessá-lo em direção ao 
inconsciente. Da década de 1950 para cá, há algo 
nesse blábláblá que talvez mereça ser repensado, 
algo de uma tal transformação que certamente 
não se esgota nesse artigo; algo que me inquieta 
diante do blábláblá infindável, seja nas redes 
sociais, seja em discursos que parecem estar 
apenas e pro-positalmente no campo das engre-
nagens. A partir da leitura de Michel Foucault, 
o filósofo Giorgio Agamben repensa a noção de 

dispositivo disciplinar para entender os objetos 
como dispositivos e os sujeitos como viventes. No 
encontro entre dispositivos e viventes, se dá o que 
ele chama de um processo de dessubjetivação. No 
campo desta dessubjetivação estaria o fenômeno 
que eu ousaria chamar de discursos sem sujeitos.

Penso, por exemplo, no fenômeno das hashtags, 
que saem das redes para os discursos de sujeitos 
cujo único propósito é se manter “na engrenagem 
das leis do bláblábá”. Nesse sentido, infinitas 
hashtags poderiam formar um sujeito sem 
linguagem, ou uma linguagem sem sujeito, mera 
repetição indexada de um blábláblá infinito 
daquilo que, por não se constituir em linguagem 
como caminho de construção de subjetividade, 
tem apenas e propositalmente efeito redutor. 
São palavras repetidas ao infinito, num processo 
de repetição que tem como objetivo esvaziar a 
linguagem da perturbação do significante.

Pensar uma linguagem sem sujeito, num 
blábláblá interminável, também me permite 
pensar no caráter radicalmente performativo 
das redes sociais, expresso no uso das hashtags. 
Palavra dicionarizada pelo “Oxford Dictonary” esse 
ano, as hashtags surgiram como desdobramento 
do uso de tags – indexadores de conteúdo usados 
em plataformas de publicação on-line. Antecedida 
do símbolo #, qualquer palavra ou frase tornou-se 
ferramenta de indexação.

Desenvolvida pelo linguista John Austin, a concep-
ção de ato de fala perfomativo reconhece, basica-
mente, que falar é fazer. “Como Fazer Coisas com 
Palavras”, seu livro mais importante, desenvolve a 
ideia de que sentenças linguísticas são em si ações. 
Atos performativos operam, produzem e transfor-
mam o mundo. Pense nos três verbos que 
entraram nas nossas vidas depois do Facebook: 
curtir, comentar, compartilhar. São performativos 
que entraram nas nossas vidas com a mesma 
relevância que o Facebook passou ocupar grande 
espaço nas formas de socialização contemporânea. 
A cada clique, um ato performativo não verbal, 
para usar a expressão do ótimo artigo de Henrique 
Rondinelli (PUC-Rio), ao qual cheguei por sugestão 
de uma pesquisadora das relações entre Austin 
e Derrida, a professora Rachel Nigro (PUC-Rio). 
Com esses três verbos, o Facebook mudou a nossa 
forma de relação com o mundo e alterou a nossa 
vida social.

Perturbador, no entanto, é que essa vida social 
possa ser resumida a expressões prontas, meros 
dispositivos aos quais um sujeito esvaziado de 
subjetividade recorre como expressão de não 
capacidade de expressão de si, como fórmula 
pronta de uma engrenagem cujo objetivo é a perda 
da experiência de se perder na linguagem. 
Como se este artigo pudesse ter sido escrito assim:

#prontofalei #ficaadica #fikaadika #prayer 
forpalestina #lutoportintin #nãovaitercopa 
#soquenão #sqn #Bols #Resumobols 
#garotinhonão  #crivelanão #pezãonão 
#protestarnãoécrime #copadascopas  
#copadastropas #cadêoamarildo 
#thepiauiherald #capitalism #SupLife  
#natureza #saúde #vida #boraremar 
#tudopelaaudiencia #flip2014  
#piranhaspsicopatas #familyrun  
#cpnaopara #circuitodapraia #soulcp  
#pqp #Eleições #BitocaNoVesgo #Aliás 
#carlarodriguesnoims 
#fikaadika #ficaadica #prontofalei...

CARLA 
RODRIGUES
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  1. O PSICANALISTA FRANCÊS JACQUES LACAN  

 O SUJEITO DA  
 HASHTAG #SQN 

AUTORA_ JORNALISTA, MESTRE 
E DOUTORA EM FILOSOFIA 
REFERÊNCIA_TEXTO DE 2014, EXTRAÍDO DO BLOG DO 
INSTITUTO MOREIRA SALLES (WWW.BLOGDOIMS.COM.BR)
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“Ela quis ser retratada como uma rainha, com 
coroa, com colar de pérola de três voltas, brincos 
acompanhando, cabelos mais claros e sem óculos, 
olhos azuis e maquiada.” Quem escolhe ser 
retratado, decide como quer ser lembrado. 
Fotopintar retratos é manipular representações 
e gerar novas camadas sob o complexo processo 
identitário do retrato. A fotopintura nasceu com as 
fotografias de grandes formatos, chegando às 
casas no século XIX. Quando foi criada, a técnica 

“She wanted to be portrayed as a queen, with a crown, 

a three-lap pearl necklace, matching earrings, lighter hair 

and no glasses, blue eyes and wearing makeup.” A person 

who chooses to be portayed decides how they want to be 

remembered. Photopainting portraits is a way of 

manipulating representations and of generating new layers 

under the complex identity process of the portrait. 

Photopainting was born with pictures of large formats, 

arriving at homes in the nineteenth century. When it was 

  LEGENDA > 

mestrejuliosantos.blogspot.com.br

era o único recurso disponível para recuperar 
memórias captadas em fotografias destruídas 
pelo tempo ou pela má conservação. MESTRE 
JÚLIO SANTOS passou por todos os processos da 
fotopintura, chegou a ter um estúdio com vinte 
aprendizes a quem ensinou a cuidar da memória 
afetiva através dos retratos. Hoje seu ofício é 
totalmente digital e ele desempenha sua técnica 
com materiais que se extinguiram na vida real, 
mas que aparecem com o mover do cursor.

RETRATOS 
PINTADOS 

created, the technique was the only available resource to 

recover memories captured in photographs destroyed by time 

or poor conservation. Mestre Júlio Santos went through all 

the processes of photopainting, and he came to have a studio 

with 20 apprentices who were taught to take care of 

emotional memory through pictures. Today, his work is fully 

digital and he performs his technique with materials that 

have become extinct in real life, but that appear as the 

cursor moves.

PAGES 121, 122 
CLAUDIA NÊM | TERCÍLIA DA SILVA: photo paintings made for the Brazilian Naïf Art Biennial
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  TERCÍLIA DA SILVA   TRABALHO PRODUZIDO PARA A BIENAL NAÏFS DO BRASIL 2014  
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  CLAUDIA NÊM   TRABALHO PRODUZIDO PARA A BIENAL NAÏFS DO BRASIL 2014    AUTO RETRATO  
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“ESTAR TOTAL OU PARCIALMENTE “DESLOCADO” 

EM TODA PARTE, NÃO ESTAR TOTALMENTE EM 

LUGAR ALGUM (OU SEJA, SEM RESTRIÇÕES E 

EMBARGOS, SEM QUE ALGUNS ASPECTOS DA 

PESSOA “SE SOBRESSAIAM” E SEJAM VISTOS POR 

OUTRAS COMO ESTRANHOS), PODE SER UMA 

EXPERIÊNCIA DESCONFORTÁVEL, POR VEZES 

PERTURBADORA. SEMPRE HÁ ALGUMA COISA A 

EXPLICAR, DESCULPAR, ESCONDER OU, PELO 

CONTRÁRIO, CORAJOSAMENTE OSTENTAR, 

NEGOCIAR, OFERECER E BARGANHAR”

“TO BE WHOLLY OR IN PART ‘OUT OF PLACE’ EVERYWHERE, NOT TO BE COMPLETELY 
ANYWHERE (THAT IS WITHOUT QUALIFICATIONS AND CAVEATS, WITHOUT SOME 

ASPECTS OF ONESELF ‘STICKING OUT’ AND SEEN BY OTHERS AS LOOKING ODD) MAY BE 
AN UPSETTING, SOMETIMES ANNOYING EXPERIENCE. THERE IS ALWAYS 

SOMETHING TO EXPLAIN, TO APOLOGIZE FOR, TO HIDE OR ON THE CONTRARY TO BOLDLY 
DISPLAY, TO NEGOTIATE, TO BID FOR AND TO BARGAIN FOR; THERE ARE DIFFERENCES TO 

BE SMOOTHED OR GLOSSED OVER, OR TO BE, ON THE CONTRARY, MADE MORE 
SALIENT AND LEGIBLE”

EDITORA_ JORGE ZAHAR“IDENTIDADE” 
ZYGMUNT BAUMAN
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alexandremazza.com

ALEXANDRE MAZZA vive e trabalha no Rio de 
Janeiro. Com formação musical, é através do que 
chama de “multiplicação da luz” que Mazza nos 
faz ver muito além do que o olhar reconhece. 
Todas em Uma nasce da observação do artista de 
várias pessoas atravessando o sinal durante as 
manifestações que ocorreram no Rio em 2013. São 
muitas as questões metafísicas e de alteridade em 
Mazza, mas o que nos encanta é a conversa que as 

Alexandre Mazza lives and works in Rio de Janeiro. With an 

education in music, it is through what he calls “multiplication 

of light” that Mazza makes us see far beyond what our sight 

recognizes. Todas em Uma is born of the artist’s observation 

of various people crossing the street during the mass 

protests that occurred in Rio in 2013. There are many 

metaphysical issues and questions of otherness in Mazza’s 

work, but what attracts us is the conversation which the 

TODAS 
EM UMA 
(2013)
figuras parecem querer representar, é justamente 
entre o ir e vir das identificações que todos somos 
um e em um somos todos. Ainda que de modo 
fluido e instável, vemos a insistência  dos padrões 
arquetípicos que parecem sustentar a coletivi-
dade. Se para Norbert Elias não existe sociedade 
sem o indivíduo, a obra de Mazza nos mostra 
que tampouco o indivíduo existe sozinho, 
sem sociedade.

figures seem to represent, right between the coming and 

going of the identification that we are all one, and in one 

there exists all of us. Even if fluid and unstable, we see the 

insistence of standard archetypes that appear to sustain the 

collectivity. If for Norbert Elias there is no society without 

the individual, Mazza’s work shows us that neither does the 

individual exist alone, without society.

 127  126  127  126 
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“COMO DISSE GABRIEL TARDE 

(UM PERSONAGEM AO QUAL VOLTAREI DEPOIS): A 

RAZÃO PELA QUAL ISSO NÃO É DE SENSO COMUM, 

É PORQUE OS FILÓSOFOS TÊM SIDO INFLUENCIA-

DOS PELO VERBO ‘SER’ E SUA PROBLEMÁTICA COM 

RELAÇÃO A IDENTIDADE, E NÃO PELO VERBO ‘TER’ E 

SEUS AMBICIOSOS ALCANCES DE PROPRIEDADES. 

MAS A INTERNET ESTÁ MUDANDO TUDO ISSO RAPI-

DAMENTE: ‘TER’ (AMIGOS, RELACIONAMENTOS, 

PERFIS...) ESTÁ RAPIDAMENTE SE TORNANDO UMA 

DEFINIÇÃO MELHOR DE SI MESMO DO QUE ‘SER”

NETWORKS, SOCIETIES, SPHERES: 
REFLECTIONS OF AN ACTOR 
NETWORK THEORIST” - KEYNOTE 
SPEECH FOR THE INTERNATIONAL 
SEMINAR ON NETWORK

BRUNO LATOUR

REFERÊNCIA / SOURCE_ 19TH FEBRUARY 2010, 
ANNENBERG SCHOOL FOR COMMUNICATION 
AND JOURNALISM – LOS ANGELES

“MINHA TESE, OU MELHOR, A TESE DA TAR* 

E TAMBÉM DA ANTIGA TRADIÇÃO ORIUNDA DO 

GRANDE SOCIÓLOGO FRANCÊS GABRIEL TARDE, 

POR VOLTA DO SÉCULO 19, É QUE O PRÓPRIO 

CONCEITO DE INDIVÍDUO OU DE SOCIEDADE É 

SIMPLESMENTE UM ARTEFATO DA FORMA RUDI-

MENTAR DE COMO OS DADOS SÃO ARMAZENADOS. 

A MERA MULTIPLICAÇÃO DE DADOS DIGITAIS 

GEROU UMA EXISTÊNCIA COLETIVA (JÁ NÃO USO 

MAIS O ADJETIVO SOCIAL) LOCALIZÁVEL DE FORMA 

COMPLETAMENTE DIFERENTE DE ANTES. 

POR QUE? POR CAUSA DAS MESMAS TÉCNICAS 

QUE VOCÊS, SENHORAS E SENHORES, 

TROUXERAM AO MUNDO”

“AS GABRIEL TARDE (A CHARACTER TO WHICH I WILL COME BACK) SAID: THE REASON 
WHY THIS IS NOT COMMON SENSE IS BECAUSE PHILOSOPHERS HAVE BEEN CARRIED 
OUT BY THE VERB TO BE AND ITS PROBLEM OF IDENTITY AND NOT BY THE VERB TO HAVE 
AND THE RANGE OF ITS PROPERTIES AND AVIDITIES. BUT THE WEB IS CHANGING ALL OF 
THAT AND FAST: ‘TO HAVE’ (FRIENDS, RELATIONS, PROFILES…) IS QUICKLY BECOMING A 
STRONGER DEFINITION OF ONESELF THAN ‘TO BE’ ” 

“MY CLAIM, OR RATHER ANT’S* CLAIM AND THAT OF THE REVISITED TRADITION DATING FROM THE 
GREAT FRENCH SOCIOLOGIST, GABRIEL TARDE, AT THE TURN OF THE 19TH CENTURY, IS THAT THE 
VERY IDEA OF INDIVIDUAL AND OF SOCIETY IS SIMPLY AN ARTIFACT OF THE RUDIMENTARY WAY 
DATA ARE ACCUMULATED. THE SHEER MULTIPLICATION OF DIGITAL DATA HAS RENDERED 
COLLECTIVE EXISTENCE (I DON’T USE THE ADJECTIVE SOCIAL ANYMORE) TRACEABLE IN AN ENTIRELY 
DIFFERENT WAY THAN BEFORE. WHY? BECAUSE OF THE VERY TECHNIQUES THAT YOU, 
LADIES AND GENTLEMEN, HAVE BROUGHT TO THE WORLD”

*NOTAS / NOTES_  
TAR >Teoria Ator-Rede 
ANT > Actor-Network Theory
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 ALGUMAS REFLEXÕES DA  
 PEGA, CINCO ANOS DEPOIS  
 DE TORNAR-SE REAL 

  ENGLISH TEXT > PAGE 148  

 1º  CAPÍTULO> PÁG.14  ANTHONY 
MARCELLINI

AUTOR_ ARTISTA, 
ESCRITOR E ACADÊMICO 
REFERÊNCIA_ ESTE É O SEGUNDO CAPÍTULO DO ENSAIO 
“TORNANDO-SE REAL: UM REFLEXO DE SI MESMO DO 
PÁSSARO PEGA”. 

Quando a Pega viu seu reflexo no espelho cinco 
anos atrás, foi a primeira vez que se reconheceu. 
Para o pássaro, a experiência mudou sua vida; foi 
a primeira vez que percebeu que o animal que a 
olhava de volta não era outro animal, mas sua 
própria imagem. 

Esse acontecimento desencadeou uma série 
de revelações sobre seu relacionamento com 
terceiros e com a sociedade, devido ao crescente 
entendimento de que sua identidade era formada 
pela maneira como ela se apresentava ao mundo, 
mostrando-se como desejava que os outros a vis-
sem. Para a Pega, esse conceito foi fortemente 
libertador; implicava que os personagens – aparên-
cias e, até certo ponto, suas identidades – eram 
em parte uma cena de teatro, uma representação 
como a de um ator, que poderia ser mudada e re-
definida. E assim o pássaro percebeu que, flexibili-
zando sua maneira de atuar, era também possível 
mudar aparências e identidades de outros, além de 
reestruturar a sociedade onde vivia. 

Agora, cinco anos depois, pousada na borda 
da mesma prateleira e olhando-se outra vez no 
espelho, a Pega percebeu que essa sensação 
inicial de liberdade se fora, e o que sentia era 

incerteza. Não tinha noção exata do que causara 
essa mudança, mas simplesmente permaneceu ali, 
olhando para seu reflexo.

“O que aconteceu durante esses anos?”, pensou o 
pássaro, hesitante, pousado na borda da pratelei-
ra. “O que aconteceu com a sensação de liberdade 
que senti por tanto tempo?” 

Tentando recompor-se, ponderou sobre essas 
questões. Com a asa sob o bico, a Pega refletiu: 
“É verdade, nos últimos anos meus pensamentos 
começaram a afastar-se da minha percepção, 
atraídos por outras coisas, coisas das quais eu 
talvez não estivesse consciente. E comecei a 
imaginar qual seria o papel dessas coisas nas 
minhas interações sociais.”

“Talvez minhas expectativas iniciais sobre 
percepção e sobre a sociedade tenham sido um 
tanto ingênuas”, supôs o pássaro. “Talvez um 
pouco utópicas e distorcidas, porque ignoraram 
que outras coisas no mundo também estão ‘repre-
sentando’. Isso explica minha perda de liberdade: 
minha ‘representação’ é menos livre do que eu 
imaginava. Talvez tenha sido até falta de ética 

agir de forma tão isolada e me supervalorizando, 
ao ignorar esses outros atores. Que mais 
eu ignorei?” 

Ficou preocupada e desconcertada com essa 
percepção, mas depois reconsiderou: “Ok, talvez 
esteja sendo muito dura comigo mesma”, pensou, 
desviando ligeiramente o olhar de sua imagem no 
espelho. “É claro, é uma sensação poderosa quando 
se percebe que nós e a sociedade somos flexíveis; 
ambas são resultado de nossas representações. 
Utópica ou não, essa perspectiva nos dá a sensação 

de que é possível mudar. Saber que mudanças 
são possíveis é fundamental para que elas 
possam acontecer.”

“É claro”, continuou o pássaro, “É reconfortante 
entender o mundo em todas as suas possibilidades 
plásticas e o indivíduo como um ser autônomo e 
não sujeito a controle. Ainda assim, acho que essa 
primeira experiência foi só o começo, um ponto 
de apoio do qual estou receoso em me afastar. Ao 
perceber meu potencial de representar e minha 
capacidade de produzir reações, ultimamente 

a sensação 
de liberdade 
que senti 
por tanto 
tempo

“O QUE
ACONTECEUa sensação ACONTECEUa sensação 

de liberdade 
ACONTECEU

de liberdade DURANTEde liberdade DURANTEde liberdade 
que senti 

DURANTE
que senti ESSES ANOS?”que senti ESSES ANOS?”que senti 
por tanto ESSES ANOS?”por tanto  131 
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comecei a entender o papel de outras coisas 
no mundo – coisas com poder de mudanças, 
causadoras de ações e reações que estruturam 
e comandam minha representação.” 

Virando-se e encarando seu reflexo no espelho, 
considerou o seguinte: “De certa forma, estou 
voltando ao meu primeiro encontro com o espelho, 
ao momento em que achei que meu reflexo era 
só outro pássaro. Reflexo que subitamente 
tornou-se um estranho, resistindo à razão, 
mostrando-se como uma coisa esquisita que 
não se comportava como outros pássaros, 
olhando-me de volta e contrariando minhas 
expectativas. Quero agora retornar a esse momen-
to de dúvida e questionamento, mas já consciente 
de tudo que se seguiu a esse momento.” 

E continuou: “Se aquele pássaro refletido naquela 
imagem não era eu, talvez fosse outro ‘eu’ que 
o mundo vê, mas que eu jamais reconhecerei. O 
espelho reflete todas as coisas que não consigo 
perceber, que exercem sua força sobre mim e meu 
ambiente: o formato das árvores, a extensão dos 
campos, a arquitetura das casas, os galhos que uso 
para fazer meu ninho. As mudanças no tempo: 
o vento, a chuva, a neve e o sol. E a vegetação, os 
fungos que crescem nos campos e sob as árvores. 
Tudo que como, as bactérias em meu estômago que 
digerem a comida. As coisas que não posso ver, mas 
sinto que existem, como gravidade, magnetismo e 
forças nucleares. Todas essas coisas mudam minha 
existência e alteram minha química cerebral, 
dando-me energia, raiva, êxtase, compaixão ou 
tristeza. Os médicos dizem que o sistema digestivo 
conhece seu estado emocional antes do cérebro, 
porque a maioria das reações químicas acontece 
primeiro lá.” 

O pássaro parou por um momento, absorvendo 
o ambiente ao seu redor. Olhou de volta para o 
espelho, não para seu reflexo, mas para o próprio 
espelho. “Falando nisso, esta coisa, este espelho, 

ANTHONY MARCELLINI
  ALGUMAS REFLEXÕES DA PEGA, CINCO ANOS DEPOIS DE TORNAR-SE REAL  

o que ele realmente faz? Este eco que nunca repre-
senta exatamente a aparência de uma coisa real, 
somente sua inversão. Que forças são essas que o 
espelho exerce sobre mim?”

“Todas essas coisas têm potencial de mudanças.” 
O pássaro declarou com firmeza, e continuou: 
“Muitas ações e reações acontecem à minha volta 
e dentro de mim sem que eu o saiba. Sim, nós rep-
resentamos, mas de certa forma somos também 
fantoches usados nas representações, com cordin-
has puxadas por diversos outros atores e fatores.”

Mudou de posição e refletiu: “Agora percebo que 
não sou apenas um ator individual, mas um recipi-
ente simbiótico, influenciado por tantos outros, 
um ator representando dentro de um conjunto de 
forças, apenas parcialmente no controle de seus 
atos. Todos nós, indivíduos e coisas, estamos 
sempre atuando e sendo atuados, moldando o 
mundo e, por sua vez, sendo moldados por ele.”

De repente, o pássaro bateu as asas e decolou, 
voando para longe do espelho. Sobrevoando um 
campo, mergulhou e agarrou uma pedra com suas 
garras. Então, voltou em alta velocidade. Aproxi-
mando-se do espelho, repentinamente abriu suas 
garras e jogou a pedra em sua imagem refletida, 
partindo o espelho e criando uma rachadura em 
forma de teia na sua superfície. 

Acomodou-se então novamente na prateleira, 
fixando o espelho e sentindo-se melhor. Pensou 
consigo mesmo: “Assim é muito melhor. Além de 
ver a mim mesmo, vejo-me também estilhaçado e 
fraturado, misturado com o mundo e suas forças, 
tudo fraturado junto comigo. É assim que o mundo 
existe: uma montagem fraturada. É uma teia de 
objetos e forças, uma sequência infinita de ações 
e reações em uma rede interativa.E este espelho 
apresenta apenas um dentre bilhões de reflexos.”

Que forças
são essas
Que forças
são essas
Que forças

que o espelho
exerce
sobre mim?�

“FALANDO
NISSO, ESTA 
COISA, ESTE Que forçasCOISA, ESTE Que forças
ESPELHO,são essasESPELHO,são essas
O QUE ELE que o espelhoO QUE ELE que o espelho
REALMENTE exerceREALMENTE exerce
FAZ?”
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LETTER FROM THE EDITOR

With curators born in the 80’s, Virei Viral (Going Viral) 
was created by a group that has intensely lived the cultural 
transition that occurred through the transformation from the 
analog communication to the digital.

We were born at the peak of mass media, of information 
from “one to many”, and we converted to this completely 
different reality of a culture of “many to many”, the facilitation 
of creation and the diffusion of extremely diverse content. 
Perhaps having lived in two completely different realities has 
influenced our excitement with this theme. The idea of the Virei 
Viral exhibition comes from a desire to reflect on our so-called 
cyberculture, which far from being the scene of robots and 
intergalactic highways as it was predicted in the 80’s, is instead 
nothing but our 21st century culture, marked by the presence of 
the digital in almost all of our actions. It is nothing more than 
this… and it is all of this: the revolution of lifestyle, of notions 

VIREI VIRAL – THE PROJECT

“Who I am”, “who we are” and “what makes me 
different from the herd.”

Questions that go beyond time, culture, space. The only way 
to certify existence is to conceive “non-existence”; this makes 
drastically suspect our understanding of what it is “to be.”

But it is true that we are. Or at least, this is what we have to 
believe in. In order to be. And about this, Sartre said, “Man is 
condemned to be free”. The weight of freedom is in being 
responsible for one’s Being. And it is being, that the man 
shapes his identity. The weight of this choice is not his 
burden alone. It affects all the group. 

“We are all patchwork, and so shapeless and diverse in 
composition that each bit, each moment, plays its own game. 
And there is as much difference between us and ourselves 
as between us and others”  
Michel de Montaigne, Essais, Volume 2, I (1580)

Each SELF has an identity: formed by a constant and pulsing 
flux of small events, that shape personality, subjectivity, visible 
or hidden characteristics that, although seemingly measured, 
are the result of choices that affect not only the self, but 
everything. This is the heavy burden of freedom.

And what happens when these small events multiply and 
become hypertextualized? Does the identity become formed 
or deformed by the superabundance of simultaneous and, 
paradoxically, multi-dimensional and asynchronous events 
and episodes? This reflection, although it flirts with 
implausibility, is put in the dialectic of the present. And it is 
the object of investigation of this second edition of Virei Viral, 
a project dedicated to exploring issues of contemporary culture 
through their manifestation in artistic expression.

Once identity is a universal power, collectivity also arises 
as another nebulous object – not just correlated – but 
intrinsically connected.

Identities and Collectivities. In contemporary culture, they 
conflict – as seen in the thinking of Zigmunt Bauman – with 
words like: fluidity, fragmentation, volatility – in an equation 
where to multiply is, paradoxically, to divide and separate. 
The curatorship of the second edition of Virei Viral sought to 
present works that reflect, question, ridicule, reverberate, 
controvert or simply depict points of view of artists concerned 
with the inexorable and timeless, but flexible and multivalent 
question of identity and its resulting collectivity. 

As a curatorial result, the selected artists address facets of the 
ego in distinct ways, that generate an intense philosophical 

of time, space, communication and social interaction, 
of the possibilities of research, work and leisure.

Presented in 2013, the first edition of Virei Viral had more 
than 120,000 spectators in about two months, in one of the 
most traditional spaces in Rio de Janeiro, the Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB). This year, again with the sponsorship 
of Chemtech Engineering and also having CCBB as a partner, 
providing their space for the exhibition, the second 
edition shows the diversity of possible approaches when 
one understands this digital, and hypertextual world as 
much more than just simple technology, but as a 
cultural phenomenon.

If in the first version we discussed the concepts and 
origins of the viral and the virtual, the new possibilities of 
interaction, content creation and multiplication 
of information. In the second we have opted to focus on the 
behavior of the contemporary individual in relation to the 
fragmentation of the self and its collective posture, as widely 
displayed in online social networks. In its performative 
relations, its polysemy, its fluidity, intensity and all the 
contradictions that appear when the SELF/SELFIE multiplies, 
making contrasting concepts move together – in a dissonant 
melody – side by side. Identity and Fluidity; Collectivity and 
Volatility; Cohesion and Oscillation. Concepts which in a way 
repel one another, now have begun to coexist, to synchronize.

If we think that Facebook has more than 1.2 billion users – and 
that each one “creates, recreates, molds, fragments” his/her 
profile and shares interests with infinite groups – we have an 
idea of the quantity of possible simulacra; an idea of the 
profusion of, paradoxically, authentic and forged profiles of 
multiple and fragmented identities.

This fascinating theme of fluid identities and versatile 
collectivities, especially in Brazil, one of the countries with 
the most users of social media, inspired the curatorship of 
Virei Viral to adopt the theme “Identities and Collectivities” 
in this second edition. And the reverberation of digital culture 
in contemporary culture has already made us think of possible 
themes for the next editions: the relationship of space vs. time; 
generalized ubiquity; Actor-Network Theory; the advancing of 
man-machine relations; hypertextuality; the relation of 
integration vs. dispersion; these and the many other themes 
that impact contemporary culture are the interest of the 
collective curatorship of Virei Viral.

For each edition, one of these themes – or others, which could 
still emerge – will be shown in the exhibition, always with the 
goal of aligning relevant content, contemporary artists and 
a carefully planned design to promote dialogue between 
content and works of art, prioritizing the sensory enjoyment 
of the spectator.

IDENTITIES AND COLLECTIVITIES – CURATORSHIP
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DEAR READER,  
The catalog you are now holding is a production of studio 
M’Baraká’s curatorial collective, whose primary concern is to 
extend the second edition of the exhibition Virei Viral, 
allowing it to go beyond the exhibition space and accompany 
you to your house, lay down on your hammock, take over your 
thoughts and move on. 

Even with the range and density of all the artworks that make 
up this edition of the exhibition, dealing with identities and 
collectivities in a few square meters, for only a few months is a 
hard task. Intense research on the subject led us to talk about, 
discuss and read more and more. Although our goal is not to 
present a conclusive proposal, the theme at stake is a subject 
discussed by many others and still completely fertile, so the 
dialogue is extended here, with essays, literature, quotes, and 
even a small fable. 

If you have little time, you can flip through the catalog and 
allow yourself to enjoy what we call Literary Identities, small 
snippets of novels that reveal identity facets of all sorts. With 
more time, dig into the essays. On an ugly day, allow Anthony 
Marcellini’s fable of the Magpie that recognizes itself in the 
mirror bring you a little perspective. Allow yourself to identify, 
with Martin Shepley’s fluidity and enter the discussion 
proposed by Carla Rodrigues unafraid of also considering 
yourself an empty identity. Philosophize with Merleau-Ponty 
and all forms of thinking the concept of “self” or stop a bit and 
wonder about listening to a small piece of the renowned 
“Einstein’s Dreams” by Alan Lightman. In more peaceful days, 
stay with Dora Reis’ poetic essay and her subject’s rich 
relationships with photography. To better understand why 
photography touches us so much and is so much more than just 
an image, read the great photography critics, Rubens 
Fernandes Junior and Geoffrey Batchen, with the latter enjoy 
getting to know some of the work of Joachim Schmid. Last, 
but not least, read through the works of the artists that made 
the exhibition possible, lose yourself in their poetry, art and 
depths. ENJOY READING!

Letícia Stallone
Curatorial Collective M’Baraká Studio

M'Baraká Studio Collective Curatorship: 
Diogo Rezende, Isabel Seixas and Letícia Stallone

M'Baraká Studio Curatorial Assistants and Art Assistants: 
Mariana Solis and Pedro Leobons

Special thanks: Paula Brandão, Fabiana Costa, 
Gabi Augustini and Eliana Costa 
(Collaborators in the curatorship of the first edition)

EXISTENCE is the state of what exists. 
To Exist IS TO BE. 
To Be IS TO HAVE AN EXISTENCE AND AN IDENTITY.

IDENTITY is the group of characteristics that 
distinguish a person or a thing and through which 
it is possible to be an individual.

THE SELF is the individuality of the human being.

EXISTENCE IS ITSELF ONLY A DIALECTIC. 
A SELF-REFERENCING SEQUENCE.  
A METACONCEPT.

dialogue. The curatorial research was developed, therefore, in a 
multidisciplinary way. Revisiting classical philosophy, passing 
through the linguistic discussion of “real”/images/meaning, 
the questioning of sight and the belief of truth in images. 
Aristotle, Hume, Sartre, Merleau-Ponty and Didi-Huberman, 
like so many other thinkers and philosophers who questioned 
existence, as in the melancholy of Nietzsche, searching 
for coherence in the psychology of Lacan and in the 
ultra-contemporary work of Bruno Latour and his 
Actor-Network Theory.

Exploring sensations through diverse artistic materials and 
foundations, the exhibition design, the Art Direction and the 
curatorship seek to reveal traces of identity: its subtle and 
fragile side, and its pulsating, excessively antagonistic side.

We see the elegant contrast between the surrealist video of 
Antonia Leite and the painted photos of Mestre Júlio; the faith 
that we deposit in images in objection to the valorization of 
individual perception, questioned in the work of photographer 
Claudia Jaguaribe, in the imaginary Polaroid photography of 
Tom Lisboa, in the accurate argument of Khalil Charif in 
O que vemos O que nos olha (What we see looks back on us).

Narratives which blend stories of nostalgia, ephemerality, 
standardization and belonging are seen in the works of 
Dora Reis, Markus Hofko, Yuli Anastassakis and Kyle 
Thompson – this last one standing out amongst all for being 
a painful attempt of self recognition. Recognition and 
belonging are also presented in Anthony Marcellini’s tale, 
packed with philosophical allegory.

The poetic subjectivity which we unpretentiously concede 
to our “gadgets’-extension-of-the-body” is in the poetic 
work I Phone me, I phone you by Marcus Faustini and, in 
counterpoint, Post Secret by Frank Warren (and an anonymous 
group) looks through the pain of intimateness of omitted 
secrets and shows the collectivity of moral chastity.

The reputed and difficult-to-categorize photographer 
Michael Wolf questions the panoptic and the fine artist 
Ana Hupe manifests, in a way, hyperexposition; Bruno Veiga 
and Alexandre Mazza, the first ironically, the second in a 
reflexive way, address individuality versus standardization/ 
representation. This theme is also put to question by artist 
Stefanie Posavec who provides us potent vocabulary of 
different forms to give “real” life to our performances and 
standards of identity in social media. As if in a synthesis of 
the curatorial goal, through a poetic dramatization, we reveal 
the subtlety of designer Camila Valladares and her 
“identity packages”, an authentic and delicate provocation 
of self-interpretation.

The second edition of Virei Viral does not propose – in any way 
– to be conclusive. On the contrary. Whether our time leads 
towards the loneliness of fragmented identities or to the 
euphoria of the multiplicity of possibilities, whether the road 
is an excess of egocentrism or, on the contrary, the 
proliferation of facets and possibilities, the reflection is sent 
back to the audience: living, seduced, and abducted by this 
abundantly current reality-simulacrum.

Isabel Seixas
Curatorial Collective M’Baraká Studio
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BECOMING REAL: A MAGPIE’S REFLECTION 
OF SELF Text and drawings by Anthony Marcellini

When The Magpie first saw his reflection, he was completely 
lost. He stood in front of the mirror and stared long and hard 
at the bird looking back at him. He didn’t know what, or rather 
who, he was looking at. The bird bobbed his head, flapped his 
wings, and moved back and forth in front of the mirror. He tried 
puffing up to make himself look bigger to scare the other bird, 
who simply mimed every action. The Magpie thought, 
“Who is this magpie looking at me and what is it doing?”

Bemused, The Magpie tried another approach; it decided to try 
courting the copy-bird. It brought it an offering, a piece of food 
held gently in its beak. When he saw the copy-bird immediately 
do the same, he got mad. “Why is this bird beyond the glass 
mocking my affections?”

Enraged, the bird dropped its food and began jumping back 
and forth, flapping his wings, screaming and yelling. He told the 
copy-bird, “Go away, beat it, scram,” he said, “or else I will tear 
you to pieces.” But, as before, the other bird didn’t change its 
behavior; it did exactly the same thing as The Magpie. Suddenly, 
The Magpie stopped dead still, as if spooked or jolted by some 
new thought or sensation, and stared intently at the other. 
Then, ever so slowly, he started to move his body again, and 
watched the simultaneous echo of its movements in front 
of him.

“What is going on here?” The Magpie wondered to himself. 
“Maybe,” he thought, “there is something wrong with my 
perceptions.” He continued, “What I am seeing in front of me is 
not another animal. It is “This is my reflection!” The Magpie 
suddenly exclaimed, for this was the first time that he had 
actually seen himself in a mirror, in his environment surrounded 
by his objects. A great joy and a sensation of freedom welled 
up inside of The Magpie. He was filled with the sense that this 
experience was some kind of threshold, like the first time 
he tasted a blackberry or the first time he saw the ocean. 
“Then, this is how I must look to others,” the bird thought. 
“This is how the other magpies, the other birds or all the other 
animals must see me.” 

“Ha,” the bird laughed as he began to play with his reflected 
image, making strange faces and veryserious gestures. He acted 
in ways that he had seen others act, acting how he wanted 
other magpies to see him act, and The Magpie even tried its 
best to act like himself—or rather, acted how he thought his 
natural self would act. And while he watched himself, he 

A MAGPIE’S REFLECTION OF SELF by Anthony Marcellini

This book gives form to a text I wrote for the on line journal Art 
Practical on how an individual’s self-awareness affects their 
understanding of their role in society. This interest was 
sparked, in part, by research I made into the European Magpie. 
This bird, which is quite prevalent in the city where I am 
currently living, immediately drew my attention by what I 
understood as performativity–in its gestures and interactions 
with other birds and animals–and which I later discovered is 
one of the only birds, and one of few animals, capable of 
recognizing it self in a mirror. I was interested in using the 
magpie to explore how a relationship between awareness of 
self, and awareness of performativity, transforms ones 
understanding of self-performance in society. The following 
text was written as an experiment in exploring these themes, 
constructed as a fable of a magpie discovering itself for the first 
time and the internal dialog, erupting from this realization. 
It is accompanied by drawings I have made of magpies in 
moments of contemplation or performance.

In addition, because much of my research and writ ing on the 
magpie’s realization of self touched on issues of the coming to 
awareness of subjectivity, I asked Samo Tomšic, a philosopher 
from Slovenia with an emphasis in Lacanian psychoanalysis, to 
write a piece about psychoanalysis and subjectiv ity. His text, 
“Psychoanalysis in the Mirror”, fo cuses specifically on the birth 
of subjectivity in the infant, as depicted by Sigmund Freud in 
the fort/da game contrasted with Lacan’s example of the 
mir ror stage.

I would like to thank Patricia Maloney, Editor-in-Chief of Art 
Practical, for her encouragement and editorial work with this 
project, my wife Laura Mott for her ongoing support and unpaid 
editorial work, and Valand School of Fine Arts for the invita tion 
to take part in its Independent Studio Course, through which 
both this text and publication have been made possible.

Anthony Marcellini

AUTHOR: ARTIST, WRITER AND PROFESSOR 
SOURCE: TEXT FROM THE WORK BECOMING REAL                                                   

INTRODUCTION

Recently, I have been fascinated with the European Magpie 
(Pica pica). Since moving to Gothenburg, Sweden, it seems that 
I can’t escape this mischie vous and curious bird, which appears 
to inhabit every corner of the city. They stand out. The man ner 
in which they interact socially with each other, the way they 
hold their heads, the fashion by which they stare, and how they 
seem to notice me, strikes me as so much more performed and 
engaged than most other animals. After doing some research, 
I discovered that magpies not only demonstrate an elaborate 
understanding of social relations, they are the only bird 
species—and one of only a few ani mal species—that can 
recognize their own reflec tion in a mirror.[2]

In 1970, the psychologist Gordon Gallup Jr. devel oped the 
Mirror Test, an experiment that attempted to gauge 
self-awareness in animals by determin ing whether an 
individual animal could recognize its reflection in a mirror as 
an image of itself. A number of subsequent studies have 
investigated “mirror-induced” self-awareness in a range of 

ani mal species, from apes to dogs to dolphins. Most animals 
either don’t respond at all, or respond with aggressive displays 
and other social behaviors, as suming the image in the mirror is 
another animal. However, in a few species the individual animal 
recognizes its mirror image and uses it to explore its body and 
movement, suggesting evidence of self-recognition. Animal 
behavior specialists have suggested that individual animals 
that exhibit self-recognition also tend to belong to species with 
highly developed social systems, as well as exhibit social 
understanding and empathetic behavior. This would suggest 
that an animal’s knowledge of self—whether bird, mammal 
or human—and knowledge of self-image, is linked to their 
behavior in their larger social system.

This suggestion that there is a connection between 
self-awareness and our social systems corresponds with my 
own investigations into the social politics of recognition—the 
process of understanding our selves as individuals in our society 
by our aware ness of others’ perceptions of us and our actions. 
Here, actions are everything that we do specific to us as 
individuals. I am interested in what the phi losopher 
Mika Hannula enigmatically refers to as what we do when we 
do what we do.[3] Perhaps we are not always aware of what 
we do or how what we do affects others, but my assumption 
is that it always has an effect, no matter how minuscule. 
Our actions, production, and subjectivity become linked 
through how others see and understand us, and this exterior 
conjecture in turn affects and structures our interior 
perceptions of ourselves. As Jean-Paul Sar tre simply put it, 
“I am as the other sees me.”[4]

By recognizing ourselves as viewed, visible, and conspicuous 
members of society, we understand that subjectivity—the 
perspectives, thoughts, opin ions, beliefs, and desires specific 
to one’s interior self or character—is not simply framed by, but 
is part of, the framing of our social life and our great er society. 
Society manifests as a more malleable construct than we may 
realize, and with each ges ture, we play a part in its 
construction. It is a social system made up of individuals who 
are constantly performing, reacting and adapting to each 
other’s presentations of self.

Our social life depends on this coming into being that occurs 
when we see ourselves as the other sees us. It is the first time 
we understand ourselves as individuals acting beyond the 
private space of the home, in the public space of the world, 
surrounded by the things that make up our world. 
In “The Mir ror Stage,” Jacques Lacan describes a child’s 
self-recognition in a mirror, testing its space through a series 
of gestures. He says the child “experiences in play the relation 
between movements assumed in the image and the reflected 
environment, and between this virtual complex and the reality it 
re duplicates —the child’s own body, and the persons and things, 
around him.”[5] To paraphrase Lacan, it is the gestalt of the 
body, or the understanding of the body in space as seen in the 
mirror, that par tially gives the subject a sense of self. Beyond 
the first stage of the Mirror Stage, I believe each indi vidual’s 
cognition of oneself as an individual who, through gestures, 
actions, speeches, or creations, creates the society that in turn 
gives one a sense of self.

With this trajectory, I began to imagine what a magpie might 
be thinking when it sees its reflection for the first time. Does 

a magpie understand itself as an active participant in society 
through its rec ognition of selfhood? Using texts paraphrased 
and influenced by a number of thinkers who examine 
self-awareness, performativity, and social engage ment, I began 
to sketch the coming into being of The Magpie.

The following perspectives were referenced,para phrased or, 
more to the point, influential on the par able that follows.[6] 
Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution” 
presents an argu ment regarding the performance, instruction, 
and adoption of gender; I have taken this assertion to mean 
that many other aspects of our personalities are similarly 
instructed, adopted, and performed.[7] Erving Goffman’s 
“Performances” expounds on the performativity of our everyday 
life and actions.[8] Jacques Lacan’s “The Mirror Stage as 
Formative of the Function of the I” describes a stage of child 
development, roughly at six months in age, when a baby begins 
to recognize its mirror image as it self.[9] For Lacan this is the 
first and perhaps the most important of stages in an 
individual’s identi fication. Jean-Paul Sartre’s “The Look” 
describes how the gaze of the other—a philosophical term 
indicating a person or persons other and different than 
oneself—both controls and creates one’s self-perception.[10] 
And Victor Turner’s “Social Dra mas” and “Dramatic Ritual/Ritual 
Drama” expand on how both self and society are rehearsed, 
acted and theatricalized, as well as how life and its rituals often 
mirror the ritual of theater.[11]

NOTES

[1] This title is a nod to the Velveteen Rabbit or How Toys 
Become Real, a children’s novel writ ten by Margery Williams in 
1922 that describes the coming into being of a toy rabbit. 
This book kept emerging during my research for this text, and 
I thought it must bear some relation. Reflecting back on it, 
I wonder if there is a connection between my youthful 
fascination with the story of a toy rabbit becoming a real 
rabbit, and my current fascination with the metaphor of the 
magpie understanding it self as a real individual through its 
recognition of self in the mirror.

[2] Prior H, Schwarz A, Güntürkün O, “Mirror-Induced Behavior 
in the Magpie (Pica pica): Evi dence of Self-Recognition,” in PLoS 
Biol 6(8): e202, http://www.plosbiology.org/article/info:doi/ 
10.1371/journal.pbio.0060202

[3] Mika Hanula, “Introduction,” in Politics, 
Iden tity and Public Space (Utrecht: Expothesis, 2009), p 10-24

[4] Jean-Paul Sartre, “The Existence of Others,” in Being and 
Nothingness (New York: Washington Square Press, 1957), p 222.

[5] Jacques Lacan, “The Mirror Stage as Forma tive of the 
Function of the I as Revealed in Psycho analytic Experience,” 
in Ecrits, A Selection (New York: W. W. Norman and Company, 
1949), p 2.

[6] Specific texts are not cited in the narrative in order to 
preserve the narrative flow. Additionally, I often articulated 
each theorist’s perspective either in combination with 
another’s thought or out of context of the original article. 
In this light, citations would have been more distracting than 
elucidating to the specific thought of each thinker. My hope 
is that the list of texts and the ways in which they have been 
influential will encourage the reader’s further investigations.

[7] Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: 
An Essay in Phenomenology and Feminist Theory,” Theatre 
Journal, Vol. 40, No. 4 (Dec., 1988): p 519-531.

[8] Erving Goffman, “Performances,” in The Pre sentation of Self 
in Everyday Life (New York: Dou bleday Anchor Books, 1959), 
p 17-76.

[9] Lacan, Ibid, p 1-7.

[10] Jean-Paul Sartre, “The Look,” in Being and Nothingness 
(New York: Washington Square Press, 1957), 340-355.

[11] Victor Turner, “Social Dramas” and “Dramatic Ritual/Ritual 
Drama” in From Ritual to Theater (New York: PAJ 
Publications, 1982).
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imagined other birds looking at him, and imagined he was one 
of them watching him. With each performance, the bird 
understood a little more about his representation.

He thought,“If others can understand me through the 
presentation of myself, then, whether conscious of it or not, 
I must always be performing.”

The Magpie played some more. He bent his head and lifted his 
tail in the air, waving it in front of the mirror just to see it move. 
He stretched his neck out and twisted his body to one side. 
He crouched down and tried to make himself look small. Then 
he jumped in the air, spreading out his wings as if taking off. 
He flew back and forth in front of the mirror. Then The Magpie 
began to strut from side to side with legs outstretched like an 
avian Fred Astaire. He stopped and thought,“If my performance 
constructs my appearance to others, then my identity is, in a 
way, an act of performance.”

The Magpie looked down at its feet, deep in contemplation, and 
as he thought harder about this, he began to smile. The Magpie 
had a revelation: “If I perform my identity, then my identity is 
not predetermined. I have choices and possibilities.” Although 
always a magpie, he realized he could be whatever he wanted 
to be. “Sure, I am limited by how others see me and their inter-
est in my performance. But because my actions have meaning, 
and because they are performed, I can act any way I want, and 
others will take my actions as examples of my personality. 
Therefore, nothing is written or set; I can choose to be any 
character in this play… In this play,” he thought. “What a funny 
way to think of life, especially the life of a bird.” 

“If this potential is true for me, then it must be true for others 
as well,” The Magpie considered deeply, then continued. 
“Then, other birds who see me must be performing, whether 
consciously or not. And if that is true, then when we see each 
other, we are simply watching each other acting out our 
representations of ourselves.” He suddenly felt dizzy; this was 
a lot for one bird to realize. He wondered, “Do others realize 
this as well? If so why has no one told me?” The Magpie stood 
for a while in front of the mirror, thinking.

The bird was actually trying not to think, but his mind kept 
racing and a new idea came to his bird brain. “If the social space 
where we interact in life is performed, then it, like my identity, 
isn’t predetermined either. It must also be a space that is 
constantly in motion and transforming—like a series of 
movements in time and space, with constantly changing activ-
ity and shifts in status all caused by these performances of our 
representations.” The Magpie considered this idea further. 
“Then this space is a kind of dramatic reality punctuated by 
multiple performances of me…me, with my wings, feet and 
head.”our representations.” The Magpie considered this idea 
further. “Then this space is a kind of dramatic reality 
punctuated by multiple performances of various kinds. Here, 
our performances help build and create our reality. And we 
engage with each other like scenes in a play. We are surrounded 
by moments that are constructed through the exchange of 
dramatic actions and counteractions.” 

“This is getting silly,” The Magpie thought. “What kind of ideas 
are these? Do others think this way? And if they think this way, 
does this realization change them?” Initially, when the bird 
looked in the mirror, he was just curious, and wanted to 

investigate the movement there. He didn’t anticipate the 
realizations that had occurred. He didn’t expect to go off on 
some kind of philosophical reverie about self and society. He 
shook his head and thought, “If magpies can think this way, 
why do we all act the same? Maybe we have rehearsed our 
performances and our actions and have passed them down. 
These actions are taught to us and we practice them over and 
over again like actors. Through repetition, they begin to appear 
more natural and seamless. Our life then emulates the stage. It 
is as much an imitation of art as the reverse.”

The Magpie returned to his image in the mirror. Sticking with 
the theater metaphor he thought, “If like improvisation on the 
stage, my performance causes the others to adapt and change 
their performance, then our performances cause others to act 
and react. So, my personal experience is not only structured by 
others, but effects and structures others in turn. Well, then, my 
personal self has implicit political agency. Our personal/private 
self and our public selves are part of the same being, not nearly 
as separate as they are made to seem. My private self has action 
inasmuch as it is conditioned by shared social structures.”

The Magpie smiled a huge smile, as it suddenly felt very 
powerful. It thought about the many things it and other 
magpies had produced with their actions that had transformed 
their environment, like their magnificent nests — hundreds 
spread from tree to tree like aerial beehive-shaped beaver dens 
so much more majestic than the nests of other birds—or the 
way they call back and forth to each other across great 
distances; the meetings that they hold in public, standing in a 
circle to discuss a death or a threat; or the way they play, fool 
around, and play tricks on each other. And the simple things he 
did everyday: the way he held his head when he walked, or the 
specific way he floated down from a tree to the ground, 
gracefully touching his tail to the earth at the end; even the 
way he posed when he knew others were watching him. 
He realized all these things had effects and repercussions.

The Magpie took a step or two back from its mirror image. He 
flapped its wings, bobbed his head, and walked to the left and 
right; with each wing flap, each bob of his head, and each step, 
he could almost see ripples course through the surrounding 
environment. The bird looked long and hard at itself and 
thought resolutely, “Behold… now I am somebody!” 

I’M FLUID by Martin Shepley
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ME AND MY VERY OWN SPACE-TIME

Transitions may be comfortable or a real pain in the ass; but 
they are necessary, whether it be moving house to house, into a 
new job or career, a relationship to single (or vice versa), and so 
on. I believe there also micro- transitions, incremental 
progressions or, if you prefer, tiny steps from one immeasurable 
‘space-time’ to another, that we are always in but just don’t 
know it.

Day to day I am permanently taking on board new information, 
processing it and then re-calibrating who I am and how/why/
what I perceive. Basically: I am fluid. I am no one in particular 
and yet I have the possibility to be all things. I am not my  

feelings but I can be seen to be what I say and do; and yet I am 
nothing but a pure essence looking for a personality type to 
identify with.

I look stable, yet I am malleable and transitory.  
Pieces continue to shape themselves within me, then shine 
through prismatic energy changing who/what I am and what 
I am capable of at a moment’s notice. I am free but, if I allow 
myself to be, can be constrained by my self perception.

The ‘I’ is a river and flows into a predetermined destination, 
yet depending on the weather, terrain and/or lives that suckle 
upon the surroundings, I can flex my muscles in a way I never 
knew I could, allowing me to take/ create another path where 
I may dry up or finally join the sea. I am fluid and as long as I 
don’t allow heavy rain to water me down, I’ll be just fine. 

WHAT WE SEE AND WHAT WE DON’T 
by Rubens Fernandes Junior 

Photography, even today, has an unexplainable power of 
attraction. We do not always know how to rationalize what 
it is that takes us to mentally highlight a good image among 
the thousands of others we see weekly. My intention here is to 
reflect on a photo that recently has circulated in the 
international media, showing the US security team, led by 
president Barack Obama and his vice-president, Joe Biden, 
who accompanied the Navy Seals operations in Pakistan which 
ended with the death of Bin Laden. Taken by Pete Souza, 
official chief photographer of the White House, and distributed 
by The New York Times, the image records perhaps the exact 
time when American soldiers raided the house and killed 
the enemy.

What catches my attention is that we cannot see anything, 
although we are faced with an accomplished fact. 
The characters of “planned” photography are attentive to the 
scene that we may never actually see and, somehow, this 
upsets me. Moreover, in the White House website, in the 
caption of this photo, there is, paradoxically, a caveat: “a secret 
document that can be seen in this photo was manipulated.” 
Ironies aside, what I really see troubles me. Not for what 
I see exactly, but for what I do not see.

Images like these seem to be constituted of a specific code, 
of something that presents itself, but that is not always visible. 
Why are there photos that shock us for their absence of a 
referent embodying a fact of global effect? What power does 
this image have that we do not see but that, somehow, we 
know that pulsates within the photograph? What is there 
exactly, in what we do not see in a photograph, that leaves us 
appalled, just as those portrayed? Issues like these make me 
think about certain aspects of photographic image.

Of course not every photograph brings up this possibility. But I 
am interested in reflecting on how to represent a fact through 
a construction that reflects the context of that which is visible, 
but as it operates in the absence of an image, triggers in the 
reader an operation of pure imagination. A space of absence 
in the visible image, but provocative enough to trigger a feeling 
that too often disrupts the direct understanding of 
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documentary photography. An amazing way to produce 
photography that ultimately must reflect the visible world, 
and in this case, reflects something whose meaning is realized 
in the interstices of the image.

It is striking that, almost always, the photograph does not 
operate in the spectacle of the event itself, but focuses our 
attention and our imagination precisely on what we do not see. 
It is necessary to “create” an image within these photographs, 
apparently performative, that brings something compelling 
to convince us that we see something really amazing. We find 
in these strange looking photographs characters looking at 
events beyond immediate perception. An almost theatrical 
photograph, built to convince us that the unseen is more 
important. A photograph that seems spontaneous, but opens 
a field of interpretive possibilities for the viewer.

What is evident in these images and gives eloquence to them is 
a “presence”, almost minimalist, of another image that attracts 
the attention of actors of the iconographic document. Another 
example is the case of this photograph, taken in the early 1980’s 
by Vincent Carelli, photographer and filmmaker, in which we 
see a group of Indians static and catatonic in front of a 
television screen. Here, we consider the image as the record of 
a clash between cultures. But what could be showing on this 
screen that we do not see? Could it be that it is any image, 
something that haunts the spectators more as a result of the 
technological apparatus than with its actual content?

Another photograph that came to my mind was that of José 
Medeiros, photojournalist for the magazine O Cruzeiro. 
On the occasion of the 1950 World Cup, held in Brazil, we were 
defeated in the final game by Uruguay’s team. Medeiros built 
the drama of the defeat through visual fragments and 
punctuated his essay with an iconic image of photographers 
pointing their cameras in the same direction. What could be the 
reason for this collective look that causes great anxiety in the 
viewer, who takes part in the experience but sees nothing?

Photography, which has become a paradigm of the 
contemporary cultural landscape, has the power to transform 
the everyday into the extraordinary. The examples I found first 
to comment on this reflection of what we do not see in 
a photograph were produced at different times, but are 
conceptually very similar. Of course, despite its illusory factual 
objectivity, their contents differ, because the dramatic visual 
load of each is distinct. The first is dramatic because it 
presupposes the exact time of the assassination of Bin Laden. 
The second is dramatic because it shows a culture clash, where 
the technological apparatus overlaps itself in order to 
destabilize the other’s identity. And finally the third, by José 
Medeiros, who narrates the drama of the defeat of the 
Brazilian team. Fleeing from the main scene, he catches the 
photographers pointing their cameras at that we do not see, 
suggesting and mystifying some event.

In all the photographs, there is an imperative concentration 
of the looks that fix themselves in an area that we, viewers, 
are led to imagine, an intelligent game instituted by the 
photographer between the invisible spectacle and the 
spectator. It is up to the photographer to stimulate our 
imagination, and the images discussed herein show that the 
representation is not only on the spectacle not seen, 
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but mainly on the intentionality of the creator’s perspective, 
highlighting meanings in order to instigate our intelligence.

This subject is recurrent in the history of visual arts. Diego 
Velázquez, in 1656, in his classic screen Las Meninas, enhances 
the viewer’s gaze and creates the expectation of inquisitive 
looks of the characters about something we do not see. In the 
book The Order of Things, by Michel Foucault, there is an essay 
about this work, in which we can observe some approaches to 
the photos discussed here. In discussing the many possibili-
ties of perspective, this painting emphasizes that “The initial 
glance at the picture taught us that this spectacle is made 
of looks.”

He concludes: “Perhaps there is, in this painting by 
Velázquez, something like the representation of a classical 
representation and the definition of the space that it opens. 
Indeed, it attempts to represent itself in all its elements, with 
its images, the perspectives it offers, the faces that become 
visible, the gestures that give birth to it. But then, in this 
dispersion that it assembles and displays together, everywhere 
an essential emptiness is imperiously indicated: the necessary 
disappearance of its pretext - that to whom it resembles 
and that in whose eyes it is only a resemblance. This same 
subject - which is the same - was suppressed. And free at last, 
from this relationship that enchained it, the representation 
may appear as pure representation.”

THE DISCOVERY OF SUBJECTIVITY by Merleau-Ponty

What is common to those philosophies, spread out across 
three centuries, which we group together beneath the banner 
of “subjectivity”? There is the Self which Montaigne preferred 
above all and Pascal hated, the Self which we take account of 
day by day – noticing its audacities, flights, intermittencies, 
and returns – and try out or put to the text like an unknown. 
There is the thinking Ego of Descartes and Pascal too, the Ego 
which rejoins itself only an instant, but in that instant exits 
wholly in its appearance, being everything it thinks it is and 
nothing else, open to everything never fixed, and without 
any other mystery than this transparency itself. There is the 
subjective series of the English philosophers, the ideas which 
know themselves through a mute contact and as if by a natural 
property. There is the self of Rousseau, an abyss of innocence 
and guilty which itself organizes the “plot” In which it is aware 
of being implicated, and yet in the face of this destiny insists 
with good reason upon its incorruptible goodness. There is the 
transcendental subject of the Kantians, as close and closer to 
the world than psychological intimacy, which contemplates 
them both after having constructed them, and yet knows that 
it too is an “inhabitant” of the world. There is subject of Biran 
which not only knows that it is in the world but is there, and 
could not even be subject if it did not have a body to move. 
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EINSTEIN’S DREAMS by Alan Lightman
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A glance along the crowded booths on Spitalgasse tells the 
story. The shoppers walk hesitantly from one stall to the next, 
discovering what each shop sells. Here is tobacco, but where 
is mustard seed? Here are sugar beets, but where is cod? Here 
is goat’s milk, but where is sassafras? These are not tourists in 
Berne on their first visit. These are the citizens of Berne. Not a 
man can remember that two days back he bought chocolate 
at a shop named Ferdinand’s, at no. 17, or beef at the Hof 
delicatessen, at no. 36. Each shop and its specialty must be 
found anew. Many walk with maps, directing the mapholders 
from one arcade to the next in the city they have lived in all 
their lives, in the street they have traveled for years. 
Many walk with notebooks, to record what they have learned 
while it is briefly in their heads. For in this world, people 
have no memories.

When it is time to return home at the end of the day, each 
person consults his address book to learn where he lives. The 
butcher, who has made some unattractive cuts in his one day 
of butchery, discovers that his home is no. 29 Nägeligasse. 
The stockbroker, whose short-term memory of the market has 
produced some excellent investments, reads that he now lives 
at no. 8995/203 Bundesgasse. Arriving home, each man finds a 
woman and children waiting at the door, introduces himself, 
helps with the evening meal, reads stories to his children. 

TIMELINE OF THE SELF 

_ “Know thyself” (Socrates by Plato, B.C.)

_ “To be, or not to be” (Hamlet, Shakespeare, 1564-1616) 

_ “I think, therefore I am” (Descartes, 1596-1650)

_ “We are so accustomed to disguise ourselves to others, that in 
the end, we become disguised to ourselves.” (La Rochefoucauld, 
1613-1680)

_ “To be is to be perceived” (Berkeley, 1685-1753) 

_ “You would say that these principles of human nature are 
contradictory. But what is man but a cluster of contradictions?” 
(David Hume, 1711-1776) 

_ “Shall I outline for you the historical origin of nearly all our 
unhappiness? It is simply this: Once upon a time there was a 
natural man; then an artificial man was built inside him. Since 
then a civil war has been raging continuously within his breast.” 
(Diderot, 1713-1784) 

_ “Nothing is more disagreeable than a man’s over-weaning con-
ceit of himself: Every one almost has a strong propensity to this 
vice.” (David Hume, 1711-1776) 

_ In one of the “Comments”in his Critique of Judgment, Kant 
quotes Voltaire arguing that God gave us hope and sleep to help 
us trhougth the hardships of life. Kant suggests that Voltaire 
should have added laughther to the list. (Kant, 1724-1804)

_ “But if all wishes were fulfilled as soon as they arose, how 
would men occupy their lives?” (Schopenhauer, 1788-1860) 

_ “By knowing ourselves and regarding our nature itself as a 
changing sphere of opinions and moods, thus learning to despise 

There is finally subjectivity in the Kierkegaardian sense, which 
is no longer a region of being but the only fundamental way of 
relating oneself to being, which makes us be something instead 
of skimming over all things in “objective” thinking, and which in 
the last analysis does not really think of anything. Why make 
these discordant “subjectivities” stages of a single discovery?

And why “discovery”?  Are we to believe then that 
subjectivity existed before the philosophers, exactly as they 
were subsequently to understand it? Once reflection had 
occurred, once the “I think” had been pronounced, the thought 
of being became so much a part of our being that if we try to 
express what preceded it our entire effort only succeeds in 
proposing a pre-reflexive cogito. But what is this contact of self 
with self before the self is revealed? Is it anything but another 
example of a retrospective illusion? Is our investigation of it 
really no more than a return to what already knew itself 
through our life? But strictly speaking I did not know myself. 
Then what is this feeling of self which is not in possession of 
itself and does not yet coincide with itself? It has been said 
that to take consciousness away from subjectivity was to 
withdraw being from it, that an unconscious love is nothing, 
because to love is to see someone – actions, gestures, a face, 
a body – as lovable. But the cogito prior to reflection and the 
feeling of self without understanding present the same 
difficulty. Thus consciousness is either unaware of its origins 
or, if it wants to reach them, it can only project itself into them. 
In neither case should we speak of “discovery”. Reflection has 
not only unveiled the unreflected, it has changed it, if only 
into its truth. Subjectivity was not waiting for philosophers 
as an unknown America waited for its explores in the ocean’s 
mists. They constructed, created it, and in more than one way. 
And what they have done must perhaps be undone. Heidegger 
thinks they lost being from the day they based it upon 
consciousness of self. 

Yet we shall not give up speaking about a “discovery” of 
“subjectivity”. These difficulties simply require us to say how 
we shall use the terms. 

In the first place, the kinship of philosophies of subjectivity is 
evident as soon as they are contrasted to the others. Whatever 
the discordancies between them , the moderns share the idea 
that the being of the soul or subject-being, is not a lesser being 
but perhaps the absolute form of being, and this is what our 
title is intended to indicate. Many elements of a philosophy 
of the subject were present in Greek philosophy. It spoke of 
“man the measure of all things”. It recognized the soul’s singular 
power not to know what it knows in pretending to know what 
it does not know, an incomprehensible capacity for error linked 
to its capacity for truth, a relationship to being. In another 
connection, it conceived of a thought which is only thought of 
itself (Aristotle puts it at summit of the world), and a radical 
freedom beyond the highest stage of our power. Thus it knew 
subjectivity as darkness and light. Yet the fact remains that 
for the Greeks the being of the subject or the soul is never the 
canonical form of being, that never for them is the negative at  
the center of philosophy, or charged with making the positive 
appear, assuming it, and transforming it. 

From Montaigne to Kant and beyond, on the contrary, it is 
the same subject-being which is at issue. The discordancy of 
philosophies stems from the fact that subjectivity is neither 

think nor substance but the extremity of both particular and 
universal – from the fact that it is Protean. All the philosophies 
of subjectivity follow its metamorphoses in one way or another, 
and it is this dialectic which is hidden beneath their 
differences, There are at bottom only two ideas of subjectivity – 
that of empty, unfettered, and universal subjectivity, and that 
of full subjectivity sucked down into the world – and it is the 
same idea, as can be clearly seen in Sartre’s idea of nothingness 
which “comes to the world” drinks in the world, needs the world 
in order to be no matter what (even nothingness), and remains 
alien to the world in sacrificing itself to being. 

Of course this is no discovery in the sense that America or even 
potassium was discovered. Yet it is still a discovery in the sense 
that once introduced into philosophy, “subjective” thinking no 
longer allows itself to be ignored. Even if philosophy finally 
eliminates it, it will never again be what it was before this kind 
of thinking. After it, that which is true – constructed though 
it may be (and America is also a construction, which has just 
become inevitable through an infinite number or witnesses) 
– becomes as solid as a fact, and subjective thinking is one of 
these solids that philosophy will have to digest. Or let us say 
that once “infected” by certain ways of thinking, philosophy can 
no longer annul them but must cure itself of them by inventing 
better ones. The same philosopher who now regrets 
Parmenides and would like to give us back our relationships 
to Being such as they were prior to self-consciousness owes his 
idea of and taste for primordial ontology to just this 
self-consciousness. There are some ideas which make it 
impossible for us to return to a time prior to their existence, 
even and especially if we have moved beyond them, and 
subjectivity is one of them.

it a bit, we bring ourselves into balance with others again.” 
(Nietzsche, 1844 -1900) 

_ “Truth is not born nor is it found inside the head of an individ-
ual person; it is born between people collectively searching for 
the truth, in the process of their dialogic interaction.” (Bakhtin, 
1895- 1975) 

_ “Ah! Not to be everyone and everywhere!” (Álvaro de Campos/
Fernando Pessoa, 1888-1935) 

_ “Existence precedes essence.” (Sartre, 1905-1980) 

_ “You cannot write anything about yourself that is more truth-
ful than you yourself are”. (Wittgenstein, 1889-1951) 

_ “Hell is other people” (Sartre, 1905-1980) 

_ “Being exactly what one is will take us beyond.” (Paulo Lemin-
ski, 1944-1989) 

_ “As readers become more and more active in the galaxy of 
avatars and profiles, the conversion of our personal lives into 
fragmented narratives is getting so natural and saturated that 
soon enough it will be almost meaningless to explore the confu-
sions between author and character in literary fiction.” (Daniel 
Galera, 1979)
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Likewise, each woman returning from her job meets a husband, 
children, sofas, lamps, wallpaper, china patterns. Late at night, 
the wife and husband do not linger at the table to discuss 
the day’s activities, their children’s school, the bank account. 
Instead, they smile at one another, feel the warming blood, 
the ache between the legs as when they met the first time 
fifteen years ago. They find their bedroom, stumble past family 
photographs they do not recognize, and pass the night in lust. 
For it is only habit and memory that dulls the physical passion. 
Without memory, each night is the first night, each morning 
is the first morning, each kiss and touch are the first. A world 
without memory is a world of the present. The past exists only 
in books, in documents. In order to know himself, each person 
carries his own Book of Life, which is filled with the history of 
his life. By reading its pages daily, he can relearn the identity of 
his parents, whether he was born high or born low, whether he 
did well or did poorly in school, whether he has accomplished 
anything in his life. Without his Book of Life, a person is a 
snapshot, a two-dimensional image, a ghost. In the leafy cafés 
on the Brunngasshalde, one hears anguished shrieking from a 
man who just read that he once killed another man, sighs from 
a woman who just discovered she was courted by a prince, 
sudden boasting from a woman who has learned that she 
received top honors from her university ten years prior. 
Some pass the twilight hours at their tables reading from their 
Books of Life; others frantically fill its extra pages with the 
day’s events.

With time, each person’s Book of Life thickens until it 
cannot be read in its entirety. Then comes a choice. Elderly 
men and women may read the early pages, to know themselves 
as youths; or they may read the end, to know themselves in 
later years. Some have stopped reading altogether. They have 
abandoned the past. They have decided that it matters not if 
yesterday they were rich or poor, educated or ignorant, proud 
or humble, in love or empty-hearted—no more than it 
matters how a soft wind gets into their hair. Such people look 
you directly in the eye and grip your hand firmly. Such people 
walk with the limber stride of their youth. Such people have 
learned how to live in a world without memory.

MEMORABILIA by Dora Reis 

Technology has made photography cheap and available to 
everyone – using everything from cell phones to high-quality 
cameras. And in a certain way it has made it possible for us to 
take many photos – sometimes quickly, haphazardly – but it has 
also made us lose our affinity with and connection to the art of 
photography. People no longer print these photos – even if only 
because the volume of photos we take is so enormous. 
You know what photos you have – it gives you a certain comfort, 
to know that they are there, inside a folder. People have lost 
this connection to the photograph. Before, people had a far 
smaller quantity of photos, they were expensive, and they were 
taken with more care. Because of this, we feel more nostalgia 
with these printed photos. They make us remember past 
situations. Any object can be a source of memories. 
But photography has that aspect of recording a scene, other 
objects, people – like freezing that moment in time – and you 

remember those sensations. Sometimes you have pictures 
from periods of time in which you weren’t alive, but which are 
connected to the memories of people you know, which they 
have told you about – or even those which they haven’t told you 
about, but about which you feel a certain sense of belonging. 
Photography, in this moment, being an object (and this 
happens with many other objects aside from photographs), 
plays the role of that person, that situation, or of an 
experience. The majority of people transfer to an object their 
relationships, their feelings, their emotions, and their 
experiences, which can always be reawakened. A memory 
in pieces, which, like our own rationality, is not linear. 
Instead, it comes in random sequences.

I was raised to be very connected to my feelings, to file things 
away in my memory. I have always felt a deep connection to the 
things that made me remember other people or moments, 
since I was a child. There are families which love having and 
looking at photos. They get together on a Sunday, open 
Grandma’s wedding album, and sit there looking at and talking 
about the people. I think about this as a family thing, this 
practice of keeping old pictures. I find photography and its 
connection to memory intriguing, as a way of reliving the past. 
Grab a photo and relive that moment, whether you were there 
or not, alive or not.

The image is a reactivation of the memory. It’s truly a 
decoding of the past, of a sentiment felt in the life of a person 
who was there in that moment. For this reason, I always like 
to be taking photos. I have at home, at the head of my bed, a 
photo album with a few pictures and postcards sent by friends, 
with messages and dedications. I had already had a very strong 
relationship to image, but then when I met João, it only grew. 
João is a photographer, and he takes pictures of everything, all 
the time. And photography became a way for us to document 
our relationship. I think all relationships have a little bit of 
this, of recording the good memories that we have shared. 
We always tried to make photography a moment just for us, 
even when we were far away from each other. Our relationship 
has a very strong color, a hue of mint green. Everything is mint 
green. Photography is an archive of a truth that has passed 
by, or that never existed. It’s the closest to a reality, 
but I don’t know if it’s the truth or not. Memory also 
constructs an identity.

As soon as I got a digital camera for the first time, I started 
to try out photography. I experimented, and soon I got a film 
camera from my father, looking up photographers who 
interested me. [When I moved here], I brought with me only 
a simple film camera, with almost no controls. I find it 
interesting not knowing much about how the photo is going to 
turn out, not being able to control everything. These days I’ve 
been taking more performance-oriented photos, where I put 
myself in front of the camera to do something strange. 
I’ve been trying not to take everyday, quotidian photos. 
I like to think about photography as an act of performance, 
of putting myself into situations I wouldn’t normally be in.

There’s something which deeply intrigues me – these lost 
photos. I started to like them a lot when I found, at Praça XV, 
a lot of other people’s photos. Many photos by other people 
could have been yours, they have a relationship to a kind of 
collective unconscious: there are banal things, which some 

people have lived-- and others not. In some way when I take 
more thought-out photos, more oriented towards myself, there 
is a relation to these old photos, as if I wanted to construct a 
memory in the present. There are some photos with which it’s 
impossible not to think about the stories behind the 
anonymous people depicted. It’s inevitable that we construct a 
narrative with this, one a photo of love, another a photo of a 
fight. I’ve been doing something else with the things that I’ve 
been finding, creating a sort of fable with them. I like to create 
things where there are only suggestions, only traces. 
Memories are the traces of that which is no longer present.

There are many people that buy photographs because they 
like collecting, or to do research. I always go to a place outside 
Petrópolis and get some. I grab a bunch and give some change 
for them. Every once in a while I’m able to get entire albums of 
the same person: nobody wants them anymore, and they end 
up getting rid of them. Then they end up here at the market. 
There are many people who like collecting. I think they like 
taking with them photos that look like their own photos, 
these people say that the people in the photos look like their 
father, their grandfather. Or they buy them because they think 
they’re funny, or something different from what we would see 
today. There are a lot of people who buy photos for research, 
you know. I’m here [at the market at Praça XV] every Saturday, 
in this exact place. One day, a 50-year-old guy came here and 
found a photo. It was of him, when he was a child. He said, 
“No one is going to buy this photo, this photo is mine!” He put 20 
reais in my pocket and walked away without saying anything 
else. There are photos where everything is the same. The same 
poses, even the faces of the people are the same. They could 
be anyone’s. But there are photos which have things which we 
don’t find anymore. Look at this bicycle here, no one sees this 
anymore. Memory is remembering these things from the past.

There are lots of photos which turn out posed: you say you’re 
going to take a picture and the people change. Because of this, 
I like to take photos without anyone noticing, spontaneously, 
from far away, or holding the camera where they can’t see it. 
Sometimes they end up out of focus. The majority of these 
photos are the same-- baptisms, birthdays, weddings--- it’s 
all the same. Actually, they are the link to the memory of the 
people who take part in the photo. One of the things which I 
find sad is when I go to Praça XV and see those family pictures 
piled up, sometimes in packets. People throw them away, don’t 
want them anymore, no one keeps them, no one wants to have 
anything to do with them. I find it a bit sad. It’s no longer 
anyone’s memory, no one remembers who those people are 
or what they’re doing in that photo. They no longer represent 
anything to anyone. The people erase them, they don’t preserve 
photos. Before when we took photos with film, we preserved 
everything whether you liked it or not. It’s there, thrown aside 
in some corner, the acetate revealed. The digital photo is very 
sensitive, and can’t be preserved. I think we are going to have 
a gap in personal photos. 

People take photos and then erase them. Who do they end up 
with? Where do they go? Are these photos actually memories? 
Or is it that photography is simply an ephemeral act? The 
digital photo has also changed the reason why I take photos. 
Before, I took them for myself, kept them myself and if I felt like 
it, showed them to people. Today it’s the contrary: I take photos 
to show something to people and not to keep to myself what I 

see. The function of the photo and perception that we have of 
it is different. It’s there to show the rest of the world, instantly, 
what I am seeing. 

I have a strange relationship to photography. 
I love photography, I have always loved it. I don’t like to 
photograph, but I draw through photography. Photography for 
me is very cartesian, very planned out. I look through the eyes 
of the camera. I also don’t very much enjoy being photographed. 
For me, this piece of printed paper has a certain fetish value, 
a value which is profoundly intimate. There in that window of 
paper, this magical process, which for each one us reverberates 
and has meaning in a different way. Memory, for me, is that: 
an archive of sensations which we keep, from when we are 
inside our mothers’ bellies. Memory is the accumulation of 
these sensations which you translate mentally through 
perception, and which later you can translate using various 
tools, not only through art or only through science, through 
photography. My entire life – and everyone’s life – has been 
permeated by reproductions. Reproduction has fetish value. 
That object, that reproduction, serves to spread one’s one 
image. Today I look at the photos of my parents’ wedding in a 
radically different way from the way I looked at them when I 
was six years old. Tomorrow I may look at them differently even 
from today. I can visualize her dress, her expression, almost 
unhappy, tense, worried. When I pick up that photo again, 
I will see it in a different way, I am attributing values which I 
haven’t even thought about, which I haven’t even formalized. 
These are various different processes of revelation – from 
photographic revelation to the revelation of one’s own 
memory through photography.

OBSERVING BY WATCHING by Geoffrey Batchen

It is surely telling that in the same month—January 2012— 
Eastman Kodak declared bankruptcy and Facebook, the world’s 
largest online social-network site, moved toward becoming 
a publicly traded company valued at $100 billion. The following 
April, Facebook spent one of those billions acquiring 
Instagram, a startup offering mobile apps that let people add 
quirky effects to their smartphone snapshots and share 
them with friends. 

The inference could not be clearer: social media has triumphed 
over mere media, or at least over the photographic medium as 
we once knew it. But what is the nature of the social in digital 
image-sharing sites? And what about the nature of photography 
itself? Has it too become bankrupt, reduced to no more than 
a vehicle for conveying sentimental platitudes? Or does it con-
tinue more or less as it always has, banal or fascinating 
according to the prejudices or interests of each viewer, avoiding 
its own obsolescence through yet another one of its strategic 
technical transformations?

Everyone concedes that photography is now a medium of 
exchange as much as a mode of documentation. Able to be 
instantly disseminated around the globe, a digital snapshot 
initially functions as a message in the present (“Hey, I’m here 
right now, looking at this”) rather than only as a record of some 
past moment. This kind of photograph is meant primarily as 
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a means of communication, and the images being sent are 
almost as ephemeral as speech, so rarely are they printed and 
made physical. As Michael Kimmelman once put it in the New 
York Times, photographing has become “the visual equivalent 
of cellphone chatter.” That chatter demands a different kind 
of body language than in the past, with arm outstretched and 
photographer looking at, rather than through, the camera. 
Contemporary photographers gaze at a little video screen and 
decide when to still (or not) the moving flow of potential 
images seen there. In operating that camera, they enact a sort 
of cultural convergence, in which the distinction between 
production and reception, and between moving and still 
images, has clouded. Danish scholar Mette Sandbye has 
proposed we consider this convergence a signaletic” one, such 
that the “that-has-been” temporality of photography once 
described by Roland Barthes has been replaced with a “what-is-
going-on,” a sharing of an immediacy of presence.

That said, the sheer number of photographic images being 
loaded onto social-media sites makes any analysis of the 
phenomenon difficult. Facebook has reported that more than 
three hundred million photographs are uploaded onto its site 
every day, meaning that the site currently hosts more than 140 
billion images. That makes Facebook about forty-six times more 
photographic than Flickr, the next largest depository. 
Established in February 2004 by a Vancouver-based company, 
Flickr reportedly gains about 4,500 new photographs every 
minute (so nearly 6.5 million a day), mostly gathered into the 
electronic equivalent of personal photoalbums.

Nevertheless, even the White House releases its official 
photographs there. And it’s just one of a number of such 
sites (the oldest, South Korea’s Cyworld, has boasted that at 
one stage 37 percent of the South Korean population had an 
account). How can anyone examine a representative sample 
of contemporary photographic practice in the face of such 
overwhelming statistics?

As it happens, a German artist named Joachim Schmid spends 
six hours a day perusing and grabbing images from Flickr, using 
them to illustrate his own artist books under the title Other 
People’s Photographs. When I asked him why, he told me: “I do 
it so that you don’t have to.” In the process of saving me the 
trouble, he also provides a kind of anecdotal, surrealist 
ethnography of global photography today. Again, it has become 
a truism to remark on the refashioning of privacy in our digital 
age, with social media stretching the word “friend” to include 
a vast array of relative strangers. Schmid’s unauthorized 
publication of Flickr photographs merely extends this array to 
comprise discriminating denizens of the art and book-collecting 
world. His website discusses Other People’s Photographs:

Assembled between 2008 and 2011, this series of ninety-six 
books explores the themes presented by modern everyday, 
amateur photographers. Images found on photo sharing 
sites such as Flickr have been gathered and ordered in a 
way to form a library of contemporary vernacular photography 
in the age of digital technology and online photo hosting. 
Each book is comprised of images that focus on a specific 
photographic event or idea, the grouping of photographs 
revealing recurring patterns in modern popular photography. 
The approach is encyclopedic, and the number of 
volumes is virtually endless but arbitrarily limited. 

The selection of themes is neither systematic nor does it 
follow any established criteria—the project’s structure 
mirrors the multifaceted, contradictory and chaotic 
practice of modern photography itself, based exclusively 
on the motto “You can observe a lot by watching.”

For one such book, Schmid first gathered some ten thousand 
images of “currywurst,” the local fast food of his hometown of 
Berlin, lovingly photographed by those unlucky souls about to 
consume it (he tells me that, over his many earlier years spent 
gathering discarded analog photos, he found only a handful 
of such images). People visiting Berlin apparently want to 
remember the food they are about to eat, or at least to share 
the experience of that want with others. Even within the 
apparent global homogeneity of Flickr we can thus find viral 
traces of the local asserting themselves—if, that is, 
we care to look for them. 

In fact, it is only Schmid’s looking that turns this otherwise 
international genre of food photography into a regional, even 
an autobiographical, focal point. Indeed, it might be said that a 
collapsing of the global into the personal is at the heart of his 
practice, making it true to the character of social media itself. 
Sitting at his computer screen, he downloads certain subjects 
and motifs that seem to recur in the constant stream of 
photographs he sees on Flickr’s “Most Recent Uploads” page, 
which he refreshes constantly. Of course, there are now sites 
that set out to facilitate this same sort of distillation process, 
such as Pinterest, a social-media website launched in 2010, on 
which its twelve million users compile collections of pictures 
they find on the Internet. But Schmid brings both a 
distinctively ironic eye and the play of chance to this process 
(he finds his images rather than searching for them), thus 
allowing us to take note of exhibitionist desires that might 
otherwise remain scattered and lost in the infinity of digital 
space. In short, each of the thirty-two-page samplers in Other 
People’s Photographs imposes a thematic unity on an 
otherwise unruly universe of images. A diverse group, these 
samplers include the titillating flash of Cleavage, the deadpan 
documentation of Mugshots, the concrete poetry of Fridge 
Doors, and the more literally concrete jungle of Parking Lots 
(surely a choice of category inspired by Ed Ruscha), to name 
only a few of his titles.

Among other things, Schmid has recognized the sudden 
popularity of previously unknown genres of image, such as the 
proliferation on Flickr of photographs of camera boxes, 
apparently now the first thing everyone takes with their new 
camera: takes, and then shares online. In a similar vein, one of 
his recent books comprises nothing but photographs of the 
photographer’s shadow. Some things, it seems, never change. 
Or maybe they do: what’s interesting about this digital genre 
is that all these shadow-pictures seem to have been 
deliberately made, a significant shift in an amateur practice in 
which clumsy accident once ruled the pictorial roost. Here on 
Flickr, through the mediating agency of Schmid’s hunting and 
gathering, we get to see the art world, which once upon a time 
mimicked this aspect of the so-called snapshot aesthetic, 
now having that mimicry copied and reabsorbed back into 
vernacular practice. It seems the analog snapshot is indeed 
remembered in digital form, but only via a historic 
artistic mediator.

Another frequent image appearing on Flickr is the selfportrait 
made with camera in hand, arm outstretched, a type of 
photograph made possible only with the advent of lightweight 
digital cameras. Schmid’s book on this genre implies that there 
are many more young photographers doing this than those over 
thirty, and more women than men. His selection also leaves the 
impression that this practice is more popular in Japan than in 
other countries (although, as he admits, this could be because 
Japanese teenagers upload their files onto Flickr as he starts 
work in Germany, whereas American members upload while he 
is asleep). In Korea, this kind of photograph has its own name: 
selca (self-camera). Korean scholar Jung Joon Lee reports that 
many young women who practice selca adopt specific angles 
and facial expressions that are designed to give them bigger 
eyes, a higher nose bridge, and a smaller face. But this kind of 
specificity, and a critical engagement with the Orientalism 
it internalizes, is subsumed in Schmid’s book to the startling 
conformity of the genre, to a blithe repetition of form that 
appears to obey no identifiable cultural imperative beyond 
narcissism. Here, then, is the challenge his project lays before 
us—not just to make sense of contemporary photography, but 
to find ways to creatively intervene within it; not just 
to wonder at its numbing sameness, but also to exacerbate 
into visibility the abrasive political economy of difference.

THE SUBJECT OF THE HASHTAG #NOT 
by Carla Rodrigues

When Lacan made the famous “Rome Speech”, more than 50 
years ago, he proposed a radical retaking of psychoanalysis 
through the perception that the subject is a reflection of 
the subconscious or, that is, a product of the language, here 
understood as misconceived, as an expression of that which is 
not closed in the self. There is no truth in language, or the truth 
in language is the truth of the subconscious; they are ways of 
considering the human being under the perspective of absence. 

One could say much more about the experience of 
psychoanalysis, but that is not the case here. My interest 
is to think about the contemporary status of language, 
considering as a hypothesis a context completely immersed 
in the so-called “gears of the laws of blah blah blah”, to use the 
translation of the Rome speech edited by Zahar in Outros 
Escritos (Other Writings). These gears are those in which the 
subject talks, talks, and talks, but not to say anything about 
his or herself. To the psychoanalyst, says Lacan, it is worth 
engaging this “blah blah blah” in order to access the 
subconscious. From the 1950’s onward, there has been 
something in this “blah blah blah” which is perhaps worth 
rethinking, something of a true transformation which surely 
will not fit in this article; an endless “blah blah blah” which 
troubles me, be that on social networks, or in speech which 
appears to be only and purposefully in the space of the gears. 
Having read Michel Foucault, the philosopher Giorgio Agamben 
rethinks the notion of the disciplinary devices, to understand 
objects as devices and subjects as beings. In the meeting 
between devices and beings, there happens what he calls 
a process of “de-subjectivation”. In the space of this 

de-subjectivation would be the phenomenon which I would 
be so bold as to call speech without subjects.

I think, for example, about the phenomenon of “hashtags”, 
which come out of social networks and into the speech of 
subjects whose only intention is to remain “in the gears of the 
laws of blah blah blah.” In this sense, infinite hashtags could 
form a subject without language, or a language without a 
subject, a mere repetition of an infinite “blah blah blah” of that 
which, by not consisting of language as a road to the 
construction of subjectivity, has only, and purposefully, 
a reductive effect. These are words repeated infinitely, in 
a process of repetition that has as an objective to empty 
language of the annoyance of a signifier.

Thinking about language without subject, in an interminable 
“blah blah blah”, also allows me to think about the radically 
performative character of social networks, shown in the use of 
hashtags. A word added to the Oxford Dictionary this year, the 
hashtag appeared as an evolution of the use of tags – indexers 
of content used in online publication platforms. Prefaced by 
the symbol #, any word or phrase became an indexing tool.

Developed by linguist John Austin, the Theory of Speech Acts 
recognizes, basically, that to say is to do. “How to do things 
with words”, his most important book, develops the idea that 
linguistic sentences are themselves actions. Performative acts 
operate, produce and transform the world. Think about the 
three verbs which entered our lives with Facebook: like, 
comment, share. They are performative verbs which entered our 
lives with the same relevance with which Facebook came to 
occupy a large space in the forms of contemporary 
socialization. Each click is a performative non-verbal act, to 
use an expression from the great article by Henrique Rondinelli 
(PUC-Rio), to which I came to through the suggestion of 
professor Rachel Nigro (PUC-Rio), a researcher of relations 
between Austin and Derrida. With these three verbs, 
Facebook changed our way of relating to the world and 
altered our social life. 

Disturbing, however, is that this social life can be summarised 
by ready-made expressions, mere devices with which a subject, 
emptied of subjectivity, can resort to as an expression of the 
incapacity to express his or herself, with the ready-made 
formula of the gears whose objective is the loss of the 
experience of being lost in language. As if this article could 
have been written like this:

#thereisaidit #getthemessage #getdamessage 
#prayerforpalestine #grievingfortintin #saynotoworldcup 
#not #BOLS [is a hashtag used by networks dedicated to 
avoiding drunk driving checkpoints] #Resumobols [also #BOLS] 
#nogarotinho [gubernatorial candidate] #nocrivela 
[gubernatorial candidate] #nopezão [incumbent governor] 
#protestisnotacrime #worldcuptoendallworldcups 
#worldcupoftroop [play on previous hashtag] #whereisamarildo 
[Amarildo Dias de Souza was a poor construction worker who 
disappeared mysteriously from the community of Rocinha in 
2013, and who was later proven to have been kidnapped, 
tortured and murdered by the local “pacifying” police force]

#thepiauiherald [a newspaper] #capitalism #SupLife #nature 
#health #life #letsgorowing #allfortheaudience #flip2014 
#psychobitches #familyrun #cpdoesntstop [referring to a race] 
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#beachcircuit #soulcp #whatthefuck #elections 
#kissthecrosseye #bytheway #carlarodriguesatmoreira 
sallesinstitute #getdamessage #getthemessage #thereisaidit

SOME THOUGHTS FROM THE MAGPIE FIVE YEARS 
AFTER BECOMING REAL by Anthony Marcellini
AUTHOR: ARTIST, WRITER AND PROFESSOR 
SOURCE: SECOND CHAPTER TO THE ESSAY BECOMING REAL    

This is the second chapter to the essay Becoming Real: 
A Magpie’s Reflections on Self. This earlier text written five 
years before was a kind of anthropomorphic fable imagining 
a philosophical chain of reactions occurring in the mind of a 
European Magpie after recognizing its own reflection in a 
Mirror. The first chapter is on page 138 on this catalogue.

Five years ago, when the Magpie saw his reflection, it was the 
first time he recognized himself. For the magpie this experience 
was life changing; it was the first time the bird was aware that 
the animal staring back at it was not another animal but his 
own image. 

This event launched the bird into a series of revelations about 
his relationship to others and to society, a relationship based 
on a growing understanding that his identity was shaped by 
how he represented himself in the world, performing how he 
wanted others to see him. For the Magpie this idea was 
remarkably liberating; it implied that ones character – 
appearance, and to some degree, identity – was partially an 
act, a role played like an actor, which could be altered and 
refined. And the bird realized, with the flexibility of this 
performance, there was the potential to change others as 
well and shape the society in which the magpie lived. 

Now, five years later perched on the edge of that same shelf, 
starring again into the mirror, the magpie realized that his 
initial feeling of liberation was gone, and what he felt was 
uncertainty. The magpie was not exactly sure what had caused 
this shift, but there he stood staring at its reflected image.

“What has happened during these years?” the bird thought as 
he perched hesitantly on the shelf edge. “What has replaced 
the sense of freedom I’ve felt for so long?” 

Adjusting itself, the bird stood pondering all of this. 
Then putting a wing under its beak the magpie considered, 
“It’s true, in recent years my thoughts have begun to drift 
away from my own consciousness and towards the forces of 
other things; entities that I may not be aware of. And I’ve 
begun to wonder what role do these things play in my 
social interactions?”

“Perhaps my initial perspectives on self-awareness and society 
were somewhat naive,” the bird surmised. “Maybe a bit utopian 
and privileged, because they ignored other things in the world 
that are ‘performing’. This explains the loss of freedom – my 
performance is less unrestrained than I initially thought. May-
be it was even unethical to act so detached and self important, 
ignoring these other actors. What else have I ignored?” 

The magpie looked concerned and a bit unsettled by this 
confession, but then reconsidered, “Ok perhaps I’m being too 
hard on myself,” thought the bird as it turned slightly away 
from its reflection in the mirror. “Of course, there is some 

power in understanding oneself as flexible, and thus also 
society; both are produced by ones performance. Whether 
utopian or not this perspective gives an individual a sense that 
there are possibilities for transformation. Knowing change is 
possible is crucial for any change to happen.”

“Of course”, continued the bird, “It is liberating to understand 
the world in all its plastic possibilities, and the individual as 
self-directed rather than controlled. Yet I think this initial 
experience was just the beginning, a stepping-stone that I have 
been afraid to move from. By realizing my potential for action 
and my ability to produce reactions, I have, over these years, 
begun to understand the role that other things play in the 
world, things with causality, causing actions, provoking 
reactions that structure and direct my performance.” 

Turning to face its reflection in the mirror the bird considered 
the following, “In a way I am returning to my first encounter 
with the mirror, to that moment when I thought my reflection 
was simply another bird, a bird that suddenly became alien, 
resisting all sense, a weird thing opposing how I expected birds 
to perform, mirroring me and rejecting my expectations. It is 
that moment of doubt and questioning that I wish to return to, 
yet somehow retaining the knowledge that followed.” 

He continued, “For that bird reflected in that image was not 
me, perhaps it was a me the world sees but one I can never 
know. The mirrored reflected all of those things I can’t perceive, 
which exert their force on me, my environment: the shape 
of the trees, the width of the fields, the architecture of the 
houses, the debris that I find to make my nest. The changing 
weather: the wind, the rain, the snow and the sun. And the 
vegetation, the fungus that grows in the fields and under trees. 
All the things that I eat, the bacteria in my stomach that breaks 
food down. The things I can’t see, but sense they are there, 
gravity, magnetism and nuclear forces. All these things change 
my experience and shift my brain chemistry giving me energy, 
creating anger, elation, compassion or sadness. Doctors say 
the stomach knows your state of being before the brain does 
because so many chemical reactions 
happen there first.” 

The bird paused for a second taking in its environment. He 
looked back at the mirror, not at his own reflection, but rather 
at the mirror itself. “And for that matter what about this thing, 
this mirror, what is its agency? This echo that never quite 
represents the likeness of an actual thing, but only its reverse. 
What force is the mirror exerting upon me?”

“All these things contain a potential for force.” The bird 
proclaimed assuredly. “There are numerous actions and 
reactions taking place around and through me without my 
knowledge. Yes, we perform but we are in some ways also 
puppets being performed on, our strings pulled by 
numerous other actors and factors.”

The bird shifted its position, then reflected, “Now I realize, 
I am not simply a solo performer but more a symbiotic vessel, 
influenced by so many others, an actor performing within 
torrents of forces, only partially directing its movements. 
All of us, both individuals and things, are performing and being 
performed on, we shape the world and are in turn shaped by it.”

 

Suddenly the bird flapped its wings and took off, flying away 
from the mirror. Hovering over a field the bird dove down and 
grabbed a rock in its claws. Then the bird returned at high 
velocity. As it neared the mirror suddenly the bird opened its 
claws and tossed the rock towards its reflected image, cracking 
the mirror in a web like pattern across its surface. 

The bird then settled back down upon the shelf, staring into 
the mirror and feeling instant contentment. He thought to 
himself, “Yes, this is much better now, not only do I see myself 
but I see myself splintered and fractured blending into the 
world and its forces, everything fractured with me. This is the 
way the world exists a fractured assembly. It is a web of objects 
and forces, an unending series of actions and reactions in a 
network of interactions. And this mirror only presents one of 
billions of reflections.”
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