
“A Morte é o Namorado
Que, hábil, ganha no fim.”
in 80 Poemas de Emily Dickinson,
tradução Jorge de Sena
(ed. Guimarães, 2010)
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1. Quando, em 1928, Carl Th. Dreyer filmou A Paixão de Joana D’Arc, com Maria Fal-
conetti, o grande plano cinematográfico estava longe de ser uma novidade. O sim-
ples facto de David W. Gri!th ter aproximado a sua câmara da claridade do rosto de 
Lillian Gish, em Broken Blossoms (1919), bastaria para ter doado ao cinema um saber 
que, não sendo anti-teatral, excedia as dimensões e os efeitos da teatralidade clássica. 
O grande plano introduzia e, num certo sentido, instituía no cinema a proximidade fí-
sica como um novíssimo dado, intelectual e sensual, no espectro visual da nossa exis-
tência. Não era a sensação táctil mas era, pelo menos, a sua convulsiva imaginação. E 
uma cultura faz-se tanto daquilo que tocamos como do que imaginamos poder tocar.

Dreyer foi, por assim dizer, o cientista louco de tão desregrada ciência. Em vez de 
conceber o grande plano como o desenlace lógico de uma aproximação de um corpo ou 
um objecto, filmou a sua heroína em sentido inverso (rima com perverso): Joana D’Arc 
passa a ser aquela que nunca se afasta. Sempre esteve ali, geminada com a câmara. Ou 
ainda: o grande plano deixa de ser o desenlace excepcional da construção do espaço 
para passar a existir como regra nuclear de uma mise en scène que se arroga o direito 
de inventar um novo espaço, uma nova cosmogonia. Talvez que, afinal, o cinema não 
tenha nascido para nos dar a ver o mundo, mas sim para o ocupar, substituindo o nos-
so olhar “por um mundo que decorre dos nossos desejos”, de acordo com o voto pro-
fético de André Bazin, citado por Jean-Luc Godard em Le Mépris/O Desprezo (1963).
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2. Muitas das fotografias agora integradas no projecto Reimaginar Guimarães são, 
literalmente, pré-godardianas. Questão conceptual, sem dúvida. Em rigor, pode-
mos defini-las a partir de uma cronologia irónica, mas muito objectiva: muitas des-
sas fotografias são contemporâneas de Dreyer. E tanto mais quanto a sua obra se 
desenvolveria por mais algumas décadas, desembocando nesse filme sublime que é 
Gertrud, datado de 1964 (um ano depois de O Desprezo).

Na sua espantosa riqueza iconográfica e social (numa palavra: cultural), aquilo 
que nelas ficou inscrito envolve também os ziguezagues de um mundo figurativo que, 
por assim dizer, estava à procura da distância mais adequada—plano geral/grande 
plano—para figurar os seus elementos.

3. Um homem à esquerda, cinco mulheres ao centro, mais três homens à direita. 
Podemos adivinhar nesta imagem um sistema de regras e protocolos, por certo 
definindo a coexistência pública homens/mulheres, a fruição dos tempos de lazer 
e até uma relação mais ou menos idealizada com a natureza. Em todo o caso, des-
se modo não sairemos de uma sociologia mais ou menos contemplativa e auto-in-
dulgente. Porquê? Porque, na serenidade da pose e na quietude da água em torno 
do barco, podemos “medir” um longo tempo de preparação, hoje em dia, na acelera-
ção em que vivemos, quase impossível de satisfazer com esta tão abrangente natu-
ralidade (nada a ver com naturalismo). Dir-se-ia que, através do seu ângulo aberto, 
a fotografia existe também como um grande plano, não apenas daquele grupo tão 
pacificado, mas da própria duração que o faz existir na imagem—e para a imagem.

PTRMGMRCFM2394
Grupo em passeio 
de barco. Décadas 
de 1920/1930.



Reimaginar Plano Geral—Grande Plano 12 13

4. Na história de muitos fotógrafos (história pré-digital, entenda-se), as provas de 
contacto constituem preciosos e pedagógicos instrumentos de trabalho. Há mes-
mo uma série da televisão Arte (Contacts, com episódios das décadas 1980/90) que 
faz o inventário das respectivas utilizações por diversos fotógrafos: William Klein, 
inspirador da série, diz que os contactos lhe permitem decidir quando e como uma 

“imagem”, susceptível de permanecer no esquecimento, passa a ser uma “fotografia” 
para dar a ver aos outros.

Também aqui estamos num tempo anterior (ou exterior) a tal desiderato. Quan-
to observamos duas imagens obviamente registadas em momentos muito próximos, 
o que vemos não é tanto a nitidez de uma alternativa, mas sim a ficção para sem-
pre indecifrável do tempo que as une e separa. Quanto tempo decorreu entre os 
dois disparos fotográficos? Dir-se-ia que alguns breves segundos, quanto mais não 
seja porque há variações mínimas no modo como a mãe agarra o bebé (e na pró-
pria expressão do bebé)... Mas porque lhe chamamos “mãe”? Que faz com que, face 
à transparência sempre ambígua de uma imagem, revelemos este impulso de que-
rer organizar e indexar os respectivos elementos? Uma resposta possível é esta: a 
fotografia representa também o desejo ancestral de ordenar o enigma genético do 
tempo, desse modo acreditando, nem que seja por delegação da fracção de segundo 
eternizada no registo fotográfico, na possibilidade de esgotar o próprio mundo na 
transparência de uma ordem ideal. Ou ainda: a fotografia resiste ao metódico labor 
da morte que, malgré nous, habitamos.

PTRMGMRCFM2042
Mulher com crianças 
num jardim. Décadas 
de 1900/1910.

PTRMGMRCFM3223
Mulher com crianças 
num jardim. Décadas 
de 1900/1910.



5. Jean Cocteau foi um poeta da imagem, quer dizer, alguém que viveu totalmen-
te fora da miséria televisiva que, nos nossos dias, instituiu uma espécie de ditadura  
ad hoc das imagens: “mostrar” o mundo passou a confundir-se com a sua “revela-
ção”... Tempos difíceis.

Não por acaso, ensinou-nos a lidar com as imagens a partir da experiência fun-
dadora do espelho—ser ou não ser contemporâneo de Freud, eis a questão. Na ilu-
são primordial do espelho, podemos ver “a morte a trabalhar como abelhas numa 
colmeia de vidro”. Numa célebre asserção, Cocteau insistia na dimensão letal daqui-
lo que contemplamos quando nos contemplamos no espelho: o “trabalho da morte” 
ou, mais exactamente, a “morte no trabalho” (la mort au travail). Prolongando o 
risco poético, Godard fez também suas essas palavras, definindo o cinema como um 
peculiar aparato que “filma a morte no trabalho”.

Há um insensato desejo de resistir ao trabalho da morte que, em determinado mo-
mento, parece adquirir uma consciência especificamente fotográfica. O seu insólito 
labor começa no momento em que a fotografia se reconhece insuficiente em relação 
àquilo ou àqueles que quer representar. Mesmo que agora consideremos o gesto tecni-
camente grosseiro, importa perguntar: porque foram acrescentadas três personagens 
laterais (as duas mulheres à esquerda e o rapaz à direita)? E de onde vem a mulher ao 
centro, ao lado do homem sentado? Provavelmente estavam todos ausentes no mo-
mento do registo original. Mas qual é o registo original? Nunca saberemos. Teriam já 
morrido alguns deles? Seja qual for a explicação, a moral iconográfica será sempre a 
mesma: por vezes, a partilha de uma mesma imagem com outras pessoas ou entida-
des envolve um valor simbólico que não tem equivalente fora do mundo das imagens.

PTRMGMRCFM2655
Fotomontagem 
de família. Décadas 
de 1910/1920.
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6. Assistimos, assim, ao nascimento de uma vertigem de que ainda não saímos. 
De tal modo que chegámos ao ponto em que duvidamos dos seus poderes e pra-
zeres associados: uma imagem pode ser a génese de outra. Ou ainda: as imagens 
(fotografia, cinema, televisão...) criaram para si próprias uma gigantesca paisagem 
incestuosa onde, por vezes, nos descobrimos a perguntar se ainda há lugar para o 
factor humano.

Desespero humanista, sem dúvida. Colisão da facilidade da reprodução digital 
com a austeridade e a irredutibilidade que (ainda) reconhecemos em muitos ima-
gens que nos seduzem, em primeiríssimo lugar, pela distância temporal que exibem 
e através da qual nos convocam. O certo é que, em algum momento, alguém come-
çou a fazer fotografias de... fotografias. O acto, de tão familiar, passou despercebido 
e, sobretudo, impensado. Em todo o caso, a “quantidade” que se ganhou introduziu 
um vírus ontológico cuja proliferação nunca mais parou: a fotografia deixou de ser 
um exercício vertical de memória, transformando-se num processo horizontal de 
reproduções potencialmente infinitas. E porque o infinito é a mais erótica das en-
tidades matemáticas, talvez possamos dizer que construímos um novo imaginário 
erótico a partir da multiplicação delirante, não dos corpos, mas das suas imagens. 
Será esta a nostálgica morte da literatura?

PTRMGMRCFM2358
Fotografia 
de fotografia de 
grupo de militares 
do Regimento 
de Infantaria 20, 
possivelmente 
entre 1914 e 1918.

PTRMGMRCFM4028
Fotografia de carta 
de visita das décadas 
de 1860/1870.



7. Porque é que as duas mulheres fazem pose, tocando cabeça com cabeça? Sem 
dúvida porque há toda uma ideologia feminina (ou para o feminino) que envolve, 
implica e, num certo sentido, legitima essa suavidade cúmplice de estar perante 
o olhar neutro da câmara. Em boa verdade, tal explicação carece de pertinência 
descritiva e simbólica: quando dois corpos se tocam, mesmo na maior simulação 
figurativa, a narrativa já nasceu.

8. Porque é que os dois homens fazem pose como se fossem as duas mulheres da 
fotografia anterior? O que é interessante nesta pergunta é o seu equívoco interior. 
Assim, podemos antes contrapor: porque é que, ao colocarmos estas duas imagens 
lado a lado, partimos do princípio que é a das mulheres que serve de “padrão” de 
composição? Porque é que não admitimos a hipótese de ser a imagem dos homens 
que serve de modelo a uma pose que as mulheres reproduzem? Uma coisa é certa: 
muitas vezes registadas para confirmar o lugar social e iconográfico de homens e 
mulheres, as fotografias existem também como perversas rupturas da ordem que 
ilustram. Ou julgam ilustrar.

PTRMGMRCFM4106
Retrato de estúdio 
de duas mulheres. 
Década de 1910.

PTRMGMRCFM4132
Retrato de estúdio 
de dois homens. 
Inícios do século XX.
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9. Qual é a boa distancia para fotografar algo ou alguém? E qual a melhor escala 
para olharmos, eventualmente decifrarmos, uma fotografia?

Há nesta mulher a geometria gelada de um monumento que resistiu ao tempo. 
Não saberemos que nome lhe dar, que história lhe atribuir, que histórias incluir no 
seu viver e morrer. E, no entanto, nada disso impede que ela nos interpele com uma 
ambivalência (também cinematográfica) enraizada numa muito básica certeza es-
pacial: entre o espaço em que a descobrimos e o imenso “o!” que a circunda, escre-
ve-se uma história mais geral, arqueológica e mítica, carnal e abstracta, de que nós 
não somos os relatores, mesmo quando estamos no uso da palavra. Somos também 
personagens. E, enquanto tal, escolhemos a distância, refazemos as escalas, ques-
tionamos as superfícies.

A mão direita ampliada faz-nos pressentir as marcas do trabalho, o desgaste do 
tecido, o testemunho silencioso da pedra em fundo. Morreremos todos e essa mão 
continuará a mover-se na galáxia fotográfica do tempo. Será que as abelhas podem 
compreender a nossa angústia?

PTRMGMRCFM2102
Mulher em cenário 
rural, local não 
identificado. 
Finais do século XIX, 
início do século XX.


