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RESUMO

O projeto nasceu inspirado pela poesia Paisagem: como se faz de Carlos Drummond de Andrade e da

observação da paisagem de passagem que deixa rastros involuntários na nossa memória. As imagens

do projeto Paisagens de Arrasto forma concebidas pela tecnologia panorâmica do celular a partir de

um corpo-veículo em deslocamento, despertando para a criação do “vir a ser da paisagem” através da

percepção de que algumas imagens se fixam e outras se vão. Foi preciso compreender o panorama da

construção dessas imagens para perceber instantes de significação conceitual como scanning de Villém

Flusser, efeito filme e efeito cinema de Philippe Dubois e artificialidade da paisagem em Anne

Cauquelin.
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ABSTRACT/RESUMEN

El proyecto nace inspirado en la poesía Paisagem: como se faz de Carlos Drummond de Andrade y la

observación del paisaje que passa, que deja huellas involuntarias en nuestra memoria. Las imágenes

del proyecto Paisaje de Arrasto fueron concebidas por la tecnología panorámica de móvil desde un

cuerpo-vehículo en movimiento, despertando a la creación del “devenir del paisaje” a través de la

percepción de que unas imágenes son fijas y otras se van. Era necesario comprender el panorama de la

construcción de estas imágenes para percibir momentos de significación conceptual como scanning de

Villém Flusser, efecto pelicula y efeito cine de Philippe Dubois y la artificialidad del paisaje en Anne

Cauquelin.

Keywords/Palabras clave: palabra. imagen. paisaje. tiempo. memoria.
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1 INTRODUÇÃO

Paisagem: como se faz (Carlos Drummond de Andrade)

Esta paisagem? Não existe. Existe espaço 
vacante, a semear 
de paisagem retrospectiva. 

A presença das serras, das imbaúbas, 
das fontes, que presença? 
Tudo é mais tarde. 
Vinte anos depois, como nos dramas.

Por enquanto o ver não vê; o ver recolhe 
fibrilhas de caminho, de horizonte, 
e nem percebe que as recolhe 
para um dia tecer tapeçarias 
que são fotografias 
de impercebida terra visitada. 

A paisagem vai ser. Agora é um branco 
a tingir-se de verde, marrom, cinza, 
mas a cor não se prende a superfícies, 
não modela. A pedra só é pedra 
no amadurecer longínquo. 
E a água deste riacho 
não molha o corpo nu: 
molha mais tarde. 
A água é um projeto de viver.

Abrir porteira. Range. Indiferente. 
Uma vaca-silêncio. Nem a olho. 
Um dia este silêncio vaca, este ranger 
baterão em mim, perfeitos, 
existentes de frente, 
de costas, de perfil, 
tangibilíssimos. Alguém pergunta ao lado: 
O que há com você? E não há nada 
senão o som-porteira, a vaca silenciosa. 

Paisagem, país 
feito de pensamento da paisagem, 
na criativa distância espacitempo, 
à margem de gravuras, documentos, 
quando as coisas existem com violência 
mais do que existimos: nos povoam 
e nos olham, nos fixam. Contemplados, 
submissos, delas somos pasto 
somos a paisagem da paisagem.
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O projeto Paisagens de Arrasto nasceu inspirado pela poesia Paisagem: como se faz

de Carlos Drummond de Andrade e da observação da paisagem de passagem que deixa rastros

involuntários na nossa memória. Os lugares e espaços contemplados a partir de um

corpo-veículo em deslocamento me despertou para a criação do “vir a ser da paisagem”

através da percepção do tempo da constituição da imagem e de que alguns elementos se fixam

e outras se vão - resultando num projeto com processo de representação fotográfica na relação

com o aparato técnico, no espaço-tempo e no diálogo com aspectos da construção de imagens

pela nossa memória.

Esta poesia foi-me apresentada pelo Prof. Dr. Marco Buti, orientador no projeto de

graduação em Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São

Paulo, no ano de 1998. Naquele momento, eu não a utilizei para o desenvolvimento do

projeto. Deixei-a fixada na parede do ateliê por muitos anos, como um enigma que precisava

ser decifrado: “Como se faz uma paisagem?”. Passaram-se muitos anos, em alguns

momentos foram utilizadas a pintura e o vídeo como linguagens, mas as imagens eram,

desfocadamente, impressionistas. Aconteceu o mesmo resultado pictórico a partir da câmera

35 mm, ora analógica, depois digital, e, assim, no decorrer do tempo, não encontrava uma

visualidade que sobrepusesse a percepção que eu tinha das paisagens de passagem e da

dimensão provocativa da poesia de Carlos Drummond de Andrade. E sobretudo, eu não

gostaria de utilizar os aparatos ou experimentações já realizadas, por exemplo, por Ed. Ruscha

no seu trabalho Every Building on the Sunset Trip de 1966 quando utilizou uma câmera 35mm

com um motordrive na parte de trás de sua picape, permitindo avançar o filme

automaticamente para exposições de tiro rápido enquanto dirigia, obtendo uma quantidade de

fotos que permitiram a montagem, em ordem serial, evocando um movimento contínuo.

Neste projeto, Paisagens de Arrasto, as imagens foram produzidas por um aparelho de

celular, mais precisamente pela utilização da tecnologia panorâmica.

A captação das imagens se iniciou no final de 2017, início de 2018, principalmente

pelas estradas do Estado de São Paulo e Minas Gerais. E tornou-se um fazer constante quando

percorro grande caminhos. Por considerá-lo um projeto ainda em processo, em 2019, foi

selecionado para a Mostra de Portfólio do Festival de Tiradentes, onde obtive trocas e

reflexões importantes. Já em outubro deste mesmo ano, este projeto fotográfico, Paisagens de

Arrasto, foi contemplado com menção honrosa na categoria Invenção e Experimentação do 7º

Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, com exposição coletiva dos premiados na Sala

de Arte Contemporânea Mario Cravo Junior, Palácio das Artes, Salvador/BA de 09 de
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outubro a 24 de novembro de 2019. Diante deste acontecimento, senti-me provocada a

trabalhar mais profundamente este projeto também no campo da pesquisa teórica. A partir das

primeiras reflexões, foi elaborado um pequeno artigo sobre o processo de criação que foi

selecionado no ano de 2020 na Convocatória de Pesquisadores do Festival de Fotografia

Criativa de Maceió, FotoSururu, no entanto, as apresentações foram adiadas em função da

pandemia, infelizmente, mas agora, o Pequeno Festival de Fotografia incentivou-me a propor

o texto atual, mais desenvolvido, não completo.

2 PRINCIPAIS REFLEXÕES

Esta pesquisa tem como um dos objetivos criar uma ponte entre o processo criativo e

um quadro teórico com a finalidade de refletir sobre a poética do projeto Paisagens de

Arrasto e o campo ampliado da fotografia contemporânea. Para trilhar por possíveis

conexões, foi preciso compreender o panorama da construção dessas imagens para perceber

instantes de significação conceitual e desenvolver um discurso dentro do que denominei:

a. Espaço poesia: análise da condição da paisagem na poesia Paisagem: como se faz, do

livro As impurezas do branco de 1973 de Carlos Drummond de Andrade, onde ele

traz, à primeira vista, as circunstâncias das quais uma paisagem é feita, mas nos coloca

diante do tempo e do percurso que realizamos para chegar à uma possível

representação;

b. Espaço imagem-técnica: análise do uso do aparelho celular na construção da imagem.

Villém Flusser (2002) desenvolveu uma filosofia da fotografia e, dentro dela, o

conceito de scanning como o vaguear do olhar pela superfície da imagem. Philippe

Dubois (2004) articulou o conceito de efeito filme e efeito cinema, correspondendo

tanto as questões da própria visibilidade, quanto do dispositivo, processo e percepção

da imagem.

c. Espaço estético: análise da imagem concebida via tecnologia fotográfica digital com

aparência estética pictórica trazendo a discussão para o âmbito da representação da

paisagem. Anne Cauquelin (2007) traz a proposição que a noção de paisagem é

justamente uma invenção e depende de um processo cultural; e a tecnologia, no caso,

fotográfica, potencializa a artificialidade da paisagem, sem perda do seu valor

enquanto signo.
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Diante da dimensão poética e provocativa de Drummond, primeiro, foi preciso

questionar: o que é uma paisagem? Segundo Houaiss, paisagem significa:

substantivo feminino

1. “extensão de território que o olhar alcança num lance; vista, panorama”;

2. “conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser

apreendido pelo olhar”;

3. “espaço geográfico de um determinado tipo”;

4. na concepção artística: “pintura, desenho, gravura, fotografia, etc em que o tema

principal é a representação de formas naturais, de lugares campestres;

5. e no sentido etimológico, da origem da palavra, do francês paysage: “conjunto de

países” e “extensão de terra que a vista alcança”.

Os significados anteriores trazem, principalmente, características geográficas para

defini-la – território, extensão de terra - por isso, nos leva aos estudos do professor e

geógrafo Milton Santos que a define como “tudo que nós vemos, o que nossa visão alcança é

paisagem” (MILTON, 2012, p.67), portanto pode ser definida como domínio do visível. Até

aqui, uma definição próxima às anteriores, quando especificam a potencialidade extensiva do

espaço e da profundidade do olhar. No entanto, Milton Santos não se restringe somente à

percepção das formas naturais quando descreve sua constituição, pois “é formada não apenas

de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc” (MILTON, 2012, p.67). E

fomenta ainda a importância do nosso aparelho cognitivo para essa apreensão quando coloca

que “a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos nossos sentidos”

(SANTOS, 2012, p.68).

Estas afirmações trazem, portanto, uma reflexão que conduz à visão amplificada no

âmbito do sensível do geógrafo Milton Santos à uma aproximação da visão imaginativa, não

narrativa, das palavras de Drummond:

(...)
Abrir porteira. Range. Indiferente. 
Uma vaca-silêncio. Nem a olho. 
Um dia este silêncio vaca, este ranger 
baterão em mim, perfeitos, 
(...)
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Assim, ambos vislumbram a existência de percursos e tempos pela qual podemos

chegar à uma possível percepção e representação da paisagem.

O título Paisagem: como se faz da poesia de Carlos Drummond de Andrade destaca as

circunstâncias do fazer da paisagem, portanto, nos estimula pensar quais são as condições

para que a representação da paisagem exista. Tão logo a poesia se inicia, uma indagação nos

surpreende:

Esta paisagem? Não existe. Existe espaço 
vacante, a semear 
de paisagem retrospectiva.
(...)

Colocando-nos diante de uma relativização e de uma latência da paisagem.

(...)

Tudo é mais tarde. 
Vinte anos depois, como nos dramas.
(...)

Ou seja, o instante presente não existe, a paisagem é uma representação que começa

no passado e pode vir a ser uma imagem no futuro.

(...)

Por enquanto o ver não vê; o ver recolhe 
fibrilhas de caminho, de horizonte, 
e nem percebe que as recolhe 
para um dia tecer tapeçarias 
que são fotografias 
de impercebida terra visitada. 

(...)

Logo, Drummond nos alerta pra guardar na memória estes elementos ora difusos ora

dispersos. A memória é a matéria da poesia de Drummond, a paisagem, o pretexto.

Estas primeiras análises permitiram vislumbrar um projeto fotográfico, portanto,

dentro do domínio do visível, mas, provocativamente, que se constituísse a partir de um

processo de experiência da memória.
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A escolha pelas paisagens de passagem trazia, ao mesmo tempo, o diluir e fixar de

elementos, a exterioridade do ver e a interioridade do sentir, algo que já passou e ainda está

por vir, sem expectativa, portanto um processo em permanente devir. Este pensamento

também se consolidou a partir dos elementos que Anne Cauquelin desenvolveu em seu livro A

invenção da Paisagem, onde “o objeto paisagem não preexiste à imagem, que o constrói para

um desígnio discursivo” (CAUQUELIN, 2007, p.49), logo, neste projeto Paisagens de

Arrasto, o que hoje se apresenta como resultado imagético, é também processo.

Estas imagens foram produzidas por um aparelho de celular, mais precisamente pela

utilização da tecnologia panorâmica. Para Villém Flusser, “estar programado é o que

caracteriza o aparelho e “as superfícies simbólicas que produz estão, de alguma forma,

inscritas previamente por aqueles que o produziram” e o fotógrafo “manipula o aparelho,

apalpa-o, olha para dentro e através dele, a fim de descobrir sempre novas potencialidades”

(FLUSSER, 2002, p.23), portanto quem dá sentido à imagem produzida é o fotógrafo.

A tecnologia panorâmica do celular importa a programação do scan, na qual o

fotógrafo, em um eixo fixo, gira o celular para construção da imagem. Já, neste processo

criativo de Paisagens de Arrasto, o aparelho é manipulado para percorrer paralelamente a

paisagem potencial, como um travelling, e produzir a imagem. Logo, ela configura-se

enquanto resultado de um deslocamento, contrapondo-se à condição do instante fotográfico

ou também pela montagem de vários instantes fotográficos sucessivos para gerar uma

paisagem panorâmica, como alguns experimentos históricos já realizados. Este deslocamento

parafraseia o conceito de scanning de Flusser como o vaguear pela superfície e o seu

deciframento, como leitura e aprofundamento dos seus significados, no entanto, aqui, ele foi

manipulado enquanto processo de construção da imagem.

Do ponto de vista do olhar a partir do meu corpo-veículo em deslocamento, as

paisagens de passagem possuem leve profundidade, no entanto, são as longitudes que se

prevalecem e claramente são experimentadas pela visão, enquanto rastros constituídos através

da memória, desejando “vir a ser uma paisagem”. Conceitualmente, este processo de criação

me despertou, analogamente, à pesca de arrasto de praia, experiência trazida pro projeto pelas

vivências que tive ao “passar picaré” com meu avô e meu pai, durante minha infância e

adolescência. Neste ato, o corpo arrasta a rede contra a força da água na beira do mar,

coando-a, escaneando-a, para, em terra, saborear o resultado de uma boa observação dos

códigos da natureza e estratégia de percurso. Como a tecnologia da fotografia panorâmica dos
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celulares importa o princípio do scan que significa percorrer com um aparelho, podemos dizer

que a pesca de arrasto é um escaneamento da profundidade das águas pelo aparelho-rede, daí

o nome do projeto Paisagens de Arrasto. Permitindo dizer que estas imagens de paisagens

foram criadas por um arrasto visual.

O aparelho de celular com a sua tecnologia do scan, modelizada, traz o desafio à

criação pelo fato da imagem fotográfica diferir do objeto geográfico ou natureza da imagem

percebida e da imagem da memória, ainda que, mantendo muitas de suas características,

pode-se dizer que se apresenta como uma imagem autônoma, construída, como foi aqui

denominada, por arrasto visual. Para Flusser, “o que vemos ao contemplar as imagens

técnicas não é ‘o mundo’, mas determinados conceitos relativos ao mundo” (FLUSSER,

2002, p.15) gerado pelo complexo aparelho-operador. No entanto, na medida em que meu

corpo-veículo manipula a velocidade do deslocamento, os elementos constitutivos da imagem

podem se aproximar quando em alta velocidade ou se distanciarem quando em baixa

velocidade. Portanto, a construção ou a composição dos elementos na imagem durante o

percurso se dá no tempo experimentado e mediante o controle deste tempo, se dá in

performance. Quilômetros são percorridos para imprimir uma imagem em centímetros.

Villém Flusser transfigura essa passagem quando nos diz:

“as imagens técnicas, longe de serem janelas, são imagens, superfícies que transcodificam
processos em cenas. Como toda imagem, é também mágica e seu observador tende a projetar essa
magia sobre o mundo” (FLUSSER, 2002, p.15).

Philippe Dubois amplifica conceitualmente a construção dessas imagens do projeto

Paisagens de Arrasto quando desenvolve o conceito de efeito filme no texto do catálogo da

exposição de mesmo nome “Efeito Filme: figuras, matérias e formas do cinema na

fotografia” de maio de 1999, na qual

“cinema e foto são articulados em um único corpo visual (...) trabalhando sobre cruzamentos,
transbordamentos, retomadas e surpresas, em suma, sobre reconfigurações visuais implicando juntos

esses dois grandes tipos de imagens contemporâneas” (DUBOIS, 2004, p.230).

Na parte expositiva que ele denomina “Expansões no espaço”, ele justamente

desenvolve a inscrição do panorama fotográfico:

“(...) que se realiza, numa imagem fixa contínua, o trabalho do travelling (ou da panorâmica)
de cinema: ver mais da imagem e diferentemente, ver ao se deslocar, ir e vir com as imagens, respirar

o espaço, imiscuir-se nas coisas. (...) É nesse sentido que o panorama fotográfico pode ser
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considerado um modelo de visualidade dinâmica: quer seja realizado em uma única tomada
panorâmica a partir de um ponto de vista eixo-giratório, quer seja obtido, posteriormente, a partir de
uma montagem de imagens separadas, mas contíguas e ordenadas com uma precisão reconstituinte, o

panorama é justamente esta forma que implica um trabalho cinético do olhar, isto é, um espaço a
percorrer e um tempo a experimentar consubstancialmente.” (DUBOIS, 2004, p.246)

Anne Cauquelin em A invenção da paisagem, disserta que, a paisagem como análoga

da natureza, advém de um longo e complexo aprendizado cultural das formas,

enquadramentos, proporções, perspectivas e também das descrições literárias para assegurar

nossa percepção de tempo e espaço. As manifestações nas artes visuais, hoje, também sonoras

e tácteis, transformaram nossas afirmações culturais para as tornarem paisagens híbridas, nas

quais o público se sente imerso, mas ainda procurando sua natureza originária e seus a prioris

culturais para descrevê-las.

Drummond sugere uma encenação quando começa a compor a paisagem a partir de

um quadro branco,

(...)

A paisagem vai ser. Agora é um branco 
a tingir-se de verde, marrom, cinza, 
(...)

nos gerando uma expectativa de concretude e verossimilhança de uma realidade percebida, no

entanto continua:

(...)

mas a cor não se prende a superfícies, 
não modela. A pedra só é pedra 
no amadurecer longínquo. 
E a água deste riacho 
não molha o corpo nu: 
molha mais tarde. 
A água é um projeto de viver.

(...)

Ou seja, essas cores ali constitutivas podem diluir-se em pinceladas na tela sem

necessariamente se fixarem enquanto presente paisagem e afirmação, ou como coloca Anne

Cauquelin como a “justa e poética representação do mundo” (CAUQUELIN, 2007, p.07).

No entanto, sim, se apresentam como espaço amplificado para a percepção.

Neste projeto, Paisagens de Arrasto, as convenções pictóricas comparecem e se

ordenam à nossa visão cultural, principalmente da história da arte. No entanto, ao olhar
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atentamente à superfície da imagem, descobrimos pequenos desencontros formais e uma

estranha visualidade aquarelada, sensação de pinceladas arrastadas numa fotografia produzida

pela tecnologia panorâmica de um aparelho de celular. Além dessas características pictóricas,

observamos que se perdeu o pouco da profundidade espacial percebida quando em

deslocamento, ganhando planaridade, principalmente, dos elementos dispostos no céu,

acentuando novamente o conceito de scanning de Villém Flusser, só que neste momento,

enfim, como o vaguear pela superfície e de travelling ou efeito cinema de Dubois.

As imagens impressas são tal qual o percurso percorrido e possuem mais longitude do

que profundidade e altura, portanto, entendidas como panorâmicas dentro do universo

fotográfico. O público pode ao mesmo tempo: apreciar a imagem completa de um ponto de

vista estabelecido, ou pode se deslocar lateralmente à frente da imagem, numa cinética

horizontal, projetando o mesmo gesto espaço-temporal que geraram as imagens, o que

Philippe Dubois (2009) chamou de efeito cinema, onde designa a prática que associa a obra, o

espaço expositivo e espectador à linguagem cinematográfica:

“(...) a exposição se desenrola no espaço como um filme que o espectador segue
passo-a-passo (...) visitar a exposição se torna ver um filme e mostrar equivale a montar (DUBOIS,
2009, p. 209)

Ainda que este processo de construção da imagem não destrua o seu valor paisagem

enquanto metáfora e fazer poético, é na observação dos pequenos desígnios da composição da

imagem que se desperta o olhar para um estranhamento em relação a uma certa ordem formal

e um potencial esgarçamento dos limites da fotografia, intensificando seu carácter de

invenção enquanto instrumento, ou seja, evidenciando, portanto, a artificialidade da paisagem.

Anne Cauquelin, assim como Villém Flusser, disserta sobre a importância cultural das

novas tecnologias, pois

“no que diz respeito às novas tecnologias, as imagens digitais, ou sintetizadas, oferecem então
um espaço para uma realidade segunda, para uma construção afastada de toda uma preocupação

com contiguidade e conivência (...). A paisagem, com a imagem digital, não está mais ‘contra
natureza’, isto é, em acordo contrastado com seu fundo, não se apoia mais na verdade natural que

revela ao mesmo tempo em que oculta, dada contra, em troca equivalente a... É uma pura construção,
uma realidade inteira, sem divisão, sem dupla face (...)” (CAUQUELIN, 2007, p.180-181)

Ou seja, não é mais onde e quais elementos são encenados na paisagem, mas o modo

como eles são apresentados, desafiando o que sabemos conhecer e o que percebemos pelos
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sentidos. O ato de ver tem um espectro ativo, amplificando-se para verbos como observar,

contemplar, visualizar, analisar, reconhecer, descobrir, designar, desenhar, portanto,

“uma constante revolução agita o par compreender-ver. Compreendo porque vejo, à medida
que vejo, mas só vejo por meio e com o auxílio do que compreendo que é preciso ver naquilo que
vejo” (CAUQUELIN, 2007, p.85)

Esta retórica, descrita acima, entre uma realidade e sua imagem, talvez seja a primeira

articulação perspectiva que efetiva formalmente o caráter de artificialidade da paisagem.

Drummond, em sua última estrofe, volta a refletir sobre a constituição geográfica e a

importância do processo cultural na submissão do nosso olhar diante da representação da

paisagem –

(...)

Paisagem, país 
feito de pensamento da paisagem, 
na criativa distância espacitempo, 
à margem de gravuras, documentos, 
quando as coisas existem com violência 
mais do que existimos: nos povoam 
e nos olham, nos fixam. Contemplados, 
submissos, delas somos pasto 
somos a paisagem da paisagem.

Pergunto: será que vemos tudo aquilo que podemos ver? Mas, independente de nossos

vícios culturais, as linguagens escolhidas para a representação – tapeçaria, pintura, literatura,

fotografia, cinema - todas são exercícios da memória. As imagens do projeto Paisagens de

Arrasto foram concebidas em deslocamento, portanto na duração e só aparecem à medida que

são produzidas. Logo, tornam-se artifícios para a apreensão dos rastros da memória de uma

paisagem percebida.

3 CONSIDERAÇÕES

Percebe-se, com esta aproximação teórica, o quanto estas imagens tornam-se

complexas, pois é o entrelaçamento das diferentes texturas, densidades e volumes das

paisagens da literatura, da pintura, da fotografia e também do cinema.

Diante dessa tessitura, outras significações conceituais também podem ser esgarçadas,

como a relação entre palavra e imagem; a noção de ‘passagens’ entre as linguagens pintura e
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fotografia, entre fotografia e cinema, já que as imagens sugerem uma espécie de travelling, o

movimento-processo que se transforma em imagem fixa, um ponto, em linha-percurso, no

qual Deleuze define essa condição como estar no meio, um mover-se entre as coisas, um

‘entre-lugar’; ou mesmo, o conceito de “entre-imagens” de Raymond Bellour; e também

como Didi-Huberman desenvolve a ideia de rastros como imagens-ocasiões, imagens de

passagens e então, relacionar estas questões ligadas à visibilidade com a visualidade das

linguagens.

É importante também criar um campo de significação, além dos já propostos,

denominado “espaço-história”, para análise dos contextos, tanto histórico quanto

contemporâneo, onde a fotografia panorâmica é proposta enquanto linguagem, assim como as

diferentes experimentações técnicas e poéticas, de fotógrafos e artistas como, por exemplo:

Friedrich von Martens (1809-1875) e seu daguerreotipo, uma perspectiva de Paris, obtido com

uma câmera especial que o gravador criou para capturar uma vista panorâmica em uma única

placa de cobre; Eadweard Muybridge (1830-1904) e sua publicação de um "Panorama de San

Francisco a partir da California Street Hill”, uma vista panorâmica e ininterrupta da cidade

inteira, seu porto e a baía de São Francisco; e claro a publicação de “The Horse in Motion”,

ilustrada com litografias extraídas de fotografias de Muybridge, experimentos considerados

passos importantes no desenvolvimento dos filmes e no surgimento do cinema; e no período

moderno e contemporâneo internacional, o já citado Ed Ruscha, Michael O’neill (Veneza),

Josef Koudelka (Wall), Sylvia Plachy (fotografias panorâmicas), Bernard Plossu (Panorama),

Jeff Guess (pinhole panorâmica, This and that); no contexto contemporâneo brasileiro: Cesar

Barreto (Rio Pitoresco), Bob Wolfenson (Cubatão), Pedro Vasquez (Niterói), Lucinha

Mindlin Loeb (Avenida Celso Garcia e seus outros fotolivros), Luiz Baltar (Fluxos),

Guilherme Maranhão (Pluracidades), Marcelo Masagão (Kino-livros), Letícia Lambert

(@city.ramdon).

Este atual recorte é uma primeira sinalização que a tecnologia digital da fotografia

incorpora os códigos tradicionais como a perspectiva para a produção de imagens de

representação clássica da paisagem, mas, principalmente, está aberta para novos

procedimentos do uso do aparelho, de modelização ou simulação, engendrando as suas

próprias condições de existência, mas sobretudo, a tecnologia evidenciando a artificialidade

da paisagem enquanto objeto submetido às convenções culturais. Não obstante, e ponto

fundamental da pesquisa, a concepção processual e a existência dessas imagens de passagem,
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de registro espaço-temporal, nomeadas de Paisagens de Arrasto, demandam ainda a presença

da memória e da apreensão da paisagem na duração, poeticamente, escrita por Drummond.

REPRODUÇÕES DAS IMAGENS DO PROJETO PAISAGENS DE ARRASTO

(seleção de 08 imagens em baixa resolução)

PAISAGENS DE ARRASTO 01 _ 90,37cm X 28,26h (300dpi)

PAISAGENS DE ARRASTO 02 _ 138,7cm X 32,5h (300dpi)
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PAISAGENS DE ARRASTO 03_ 120cm X 30,72h (300dpi)

PAISAGENS DE ARRASTO 04_ 66cm X 15,55h (300dpi)

PAISAGENS DE ARRASTO 05_ 138,7cm X 32,39h (300dpi)

PAISAGENS DE ARRASTO 06_ 111,89cm X 30,72h (300dpi)
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PAISAGENS DE ARRASTO 07_ 43,17cm X 10,89h (300dpi)

PAISAGENS DE ARRASTO 08_ 102,84cm X 31,8h (300dpi)
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