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RESUMO
Helga Stein

IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO
A construção da identidade nas referências visuais de ambientes de redes digitais.

O objetivo do projeto é pesquisar como as redes sociais on line estão
conformando novos padrões de identidade e auto-representação, tendo como objeto
de estudo os retratos e auto-retratos que circulam em comunidades virtuais e suas
formas associadas de representação.
Nos auto-retratos a relação entre observador e observado tem seus limites
borrados, demandando um indivíduo com uma qualidade especial: um indivíduo em
processo. Identidades múltiplas que reconfiguram-se intermitentemente, assumindo
novo comportamento frente às novas tecnologias, exigem uma nova configuração de
mundo. Espera-se que a imagem que representa esses corpos responda a esses novos
processos, sendo ela mesma passível de reconfigurar-se.
Parte-se aqui do pressuposto que as imagens produzidas e veiculadas ao
longo de um período histórico são indícios de um modo de pensar específico.
Em comunidades virtuais como orkut e flickr é notável o uso de imagens
(especialmente auto-retratos) no processo dinâmico de identificação e diferenciação
do indivíduo num ambiente também dinâmico como é o das redes.
Essa identidade, contudo, é permeada por processos de interação
(comentários, manipulação de imagens) que redefinem o auto-retrato como resposta
às demandas de sociabilidade específica (o sucesso, em termos de números de
visitantes e conteúdo dos comentários).
Através de retratos e auto-retratos será interrogada a influência das novas
tecnologias de comunicação na forma como compreendemos a construção da
identidade e também através das leituras específicas, da vivência e observação das
comunidades virtuais propostas, de projetos autorais e de cunho artístico que lidam
com os conceitos apresentados na pesquisa.
Como suporte teórico foram utilizados os seguintes autores: Rosalind
Krauss, Philippe Dubois, Vilém Flusser e Arlindo Machado abordando fotografia e
imagem; Jean Baudrillard e Michel Foucault abordando comunicação e
representação; Giselle Beiguelman abordando Internet e arte digital; Carlos Ginsburg
abordando aspectos históricos; Edmond Couchot, Oliver Grau e André Parente
abordando tecnologia na comunicação; Steven Johnson, Margot Lovejoy e Rogério da
Costa abordando redes e comunidades virtuais; Lucia Santaella abordando
comunicação e semiótica, entre outros autores.

Palavras-chave: fotografia, identidade, auto-retrato, cultura de rede,
imagem digital, comunidades virtuais.

-6IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO

ABSTRACT
Helga Stein

IDENTITY AND REPRESENTATION
The construction of identity on visual references whitin digital communities
The goal of this project is to research how virtual communities such as orkut and
flickr are molding new identity and self-presentation parameters.
The present project takes as study object photographic self-portraits and its
associated representation forms.
In self-portraits the relation between the observer and who is observed has
blurred limits, demanding a body with a special quality: a body in process.
This new body of multiple identities is reconfigured intermittently assuming new
behaviors facing new technologies, requiring a new configuration of world. It is expected that
digital images reflects these processes by being capable of reconfiguring itself.
We show through representation the world we live in. However, contemporary
world faces a crisis of representation, knowledge and great complexity in matters of
subjectivity production.
The images that are produced and propagated throughout a historical period are
indications of a specific way of thinking. In virtual communities such as orkut, multiply and
flickr, the use of images (especially self-portraits) creates a dynamic process of identification
and differentiation of the individual.
The identity, however, is influenced by interaction processes (comments of
community members, number or visitors). So, the self-portraits are redefined as by the
demands of specific sociability matters (the success, in terms of numbers of visitors and
content of the commentaries).
The influence of new technologies in the way we understand the construction of
identity will be interrogated through specific readings and through artistic projects that deals
with the concepts presented in the research.
Keywords: photography, identity, self-portrait, net culture, digital images, virtual
communities.
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APRESENTAÇÃO

Parece existir em nossa sociedade uma urgência em registrar a forma
como vivemos. Basta procurar por comunidades virtuais como o Orkut ou Flickr
na Internet e ver a enxurrada de imagens produzidas por dispositivos móveis com
câmeras acopladas e câmeras digitais.
Através das fotografias que são produzidas ao longo de um período
histórico, notamos características intrínsecas àquela época, que são indícios de
um modo de pensar específico.
Notadamente, refletimos através da nossa própria representação o
mundo em que vivemos. Contudo, o mundo contemporâneo vive uma crise da
representação e dos saberes, e de uma grande complexidade no que tange a
produção da subjetividade.
Os conceitos aqui apresentados foram colhidos ao longo de meses
de leitura de autores relacionados não só à fotografia, mas também à filosofia
e à comunicação.
De cada texto lido, fossem complementares ou contraditórios,
novos pontos eram adicionados para enriquecer a trama de idéias. Essa leitura
transversal

pode

parecer

inesperada

por

vezes

e

demandará

certo

desprendimento a linhas conceituais de quem a lê, no sentido de entender
que a tentativa aqui é mais questionadora do que explicativa.
Será abordada a questão do realismo na fotografia, as comunidades
virtuais e, por fim, será interrogada a influência das novas tecnologias na
forma como compreendemos a fotografia e a construção de subjetividade,
culminando na apresentação de dois projetos artísticos: Narkes e Andros
Hertz.
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Sala de projeção de Narkes no SESC Pompéia, 2004.

Narkes, premiado auto-retrato digital captado com webcam, foi
desenvolvido entre 2002 e 2003 e foi exposto em espaços de arte como o
Museu de Arte Contemporânea de Goiás, Museu de Imagem e Som de São
Paulo, SESC Pompéia em São Paulo, e Centro Cultural Santander, em Porto
Alegre.

Montagem da exposição do projeto Andros Hertz
no Itaú Cultural em São Paulo, 2006.
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Andros

Hertz

é

uma

série

de

auto-retratos

manipulados

digitalmente em exposição constante na comunidade virtual de fotografia
Flickr 1 , onde recebe milhares de vistas mensalmente (até junho de 2007
somaram mais de quarenta e oito mil visitantes). Foi exibido em mostra
individual no Itaú Cultural de São Paulo em 2006 e no Centro Cultural Casa da
Ribeira de Natal em 2007, tendo críticas em matérias publicadas nas revistas
Vogue e Bravo e no jornal Folha de São Paulo.
São projetos autorais que, à sua maneira, lidam com as idéias que
serão apresentadas a seguir.

1

Endereço eletrônico - http://www.flickr.com/photos/helgastein
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INTRODUÇÃO

A fotografia é uma manifestação cultural relativamente recente se
comparada a outras manifestações humanas, como a literatura, a pintura ou a
escultura. No entanto, vemos uma quantidade crescente de imagens
fotográficas em nossos dias.
Tudo indica que existe em nossa sociedade uma urgência em
registrar a forma como vivemos, como nos relacionamos com o mundo e os
objetos nele inseridos; como manifestamos nossa individualidade ou
coletividade através de idéias ou conceitos e a maneira de olhar todo o
universo tangível e intangível que nos cerca. Comunidades virtuais na Internet
como Flickr 2 , por exemplo, são uma evidência.
Através das fotografias que são produzidas ao longo de um período
histórico, notamos características intrínsecas e ontológicas 3 àquela época,
que são indícios de um modo de pensar específico.
Retrata-se determinado motivo à luz dos conceitos vigentes. Numa
paisagem, determinado enquadramento. Numa natureza morta, determinada
composição. Num retrato, determinada pose. Num auto-retrato, determinado
questionamento.
Os auto-retratos parecem ser emblemáticos da problematização da
representação e da subjetividade quando colocam em frente à câmera
observador e observado, num jogo duplo como veremos mais adiante.
A visão tradicional da história da arte relata que a pintura teria
preparado o campo para a fotografia, quase implicando no fato de que a
fotografia surgiu uma conseqüência natural da pintura.
2

http://www.flickr.com
no heideggerianismo, reflexão a respeito do sentido abrangente do ser, como aquilo que
torna possível as múltiplas existências [Opõe-se à tradição metafísica que, em sua orientação
teológica, teria transformado o ser em geral num mero ente com atributos divinos.]
3
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Contrapondo-se a essa visão tradicional, a crítica Rosalind Krauss
volta seu foco para a natureza indicial da fotografia - “ a natureza do índice:
da função de traço 4 em sua relação com o significado 5 ...” (KRAUSS, 2002. p.
16)- propondo a fotografia como objeto teórico independente e passível de
estudo. A fotografia deve ser entendida como uma manifestação com
características próprias, capaz de influenciar outros meios e ser influenciada
por eles.
Mediando as interações humanas, as novas tecnologias de
produção, manipulação, armazenamento, distribuição e visualização de
imagens aliadas às tecnologias de telecomunicação reconfiguram modos de
enunciação dos indivíduos em relação aos seus grupos. Esses novos grupos são
formados independentemente de posição geográfica ou social. Neste cenário,
as relações de interação entre membros são traçadas através da afinidade e
do consumo da imagem do outro em primeira instância. Os sentimentos de
pertencimento são validados pela identificação de retratos e auto-retratos,
mesmo que essas imagens tenham pouco ou nenhum compromisso com a
verdadeira aparência do indivíduo representado.

4

no sentido figurado: aquilo que restou (de algo que desapareceu ou se destruiu); vestígio,
rastro, sinal
5
na lingüística: conteúdo semântico de um signo lingüístico; acepção, sentido, significação,
conceito, noção
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OBSERVADOR E OBSERVADO – LAS MENINAS

Nos auto-retratos, subgênero peculiar dos retratos, o artista
coloca-se em posição de observador e observado ao mesmo tempo, retratando
suas características exteriores e principalmente, seu universo íntimo,
deixando transparecer a forma com que se relacionava consigo mesmo, suas
angústias e anseios, seu mundo físico e sua sociedade.
É interessante pontuar aqui, o ensaio de Michel Foucault sobre o
auto-retrato de Velásquez na tela Las Meninas (1656).

Diego Velazques, 1656. Las Meninas. Museo Del Prado.

O curto ensaio é a introdução do livro “As palavras e as coisas”.
Mas a despeito de seu tamanho, oferece um intricado ponto de vista sobre o
atual estado da representação, interrogando o ato de olhar.
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Foucault aponta a mistura ou complicação de quem vê e o que vê
no quadro, desenvolvendo uma espiral de invisibilidades indicadas na pintura,
um espaço em que “o sujeito e o objeto, o espectador e o modelo invertem
seu papel ao infinito” (FOUCAULT, 1999. p. 5), levando a discussão da
representação para além da moldura da tela.
Aparentemente, trata-se de reciprocidade entre olhares; olhamos o
pintor que por sua vez nos olha: porém, essa aparente simplicidade, quando
vista com mais atenção, é o começo de uma série de evasivas e incertezas,

“... por mais que se diga o que se vê, o que se vê
não se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver
o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações,
o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos
descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe
definem” (FOUCAULT, 1999. p. 12).

Aos olhos de Foucault, Velásquez trata da representação clássica ao
reunir a vontade de representar-se a si mesmo e a dispersão provocada pelas
ausências e vazios indicados (não se vê o modelo, não se vê a tela do pintor, o
espelho reflete o que não se vê). “Em torno da cena estão depositados os
signos e as formas sucessivas da representação” (FOUCAULT, 1999. p. 20).
A representação, numa definição simples, porém eficiente, pode
ser entendida aqui como a habilidade ou operação pela qual a mente tem
presente em si mesma a imagem, a idéia ou o conceito que correspondem a
um objeto que se encontra fora da consciência. Aquilo que está no lugar do
outro.
O auto-retrato de Velásquez carrega a ambigüidade do termo
representação, que ora faz vez da realidade representada, evocando sua
ausência, e ora torna visível a realidade representada, sugerindo sua presença
(GINSBURG, 2001. p. 85). A imagem representada não cabe dentro da
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moldura; a imagem está além da moldura, em suas invisibilidades, naquilo
que não se vê, naquilo que não está lá.
É uma crítica à noção de representação renascentista, que
entendia que tudo devia estar dentro do quadro; linearmente exposto.
Quando a tendência atual de nossa representação é diagramática, não linear,
não operando por reflexo, por similitude ou continuidade, isso implica que
precisamos de um novo tipo de olhar para entendermos os paradigmas
culturais de nossa época.

IDENTIDADE E ALTERIDADE

Olhando para si, o artista questiona identidade e alteridade 6 , o que
lhe é próprio e o que não o é, levando os auto-retratos para além do
narcisismo (ERWING, 1996. p. 302) e da auto-contemplação.
O artista, ao retratar-se, parece carregar uma bandeira que
representa a todos nós. Através das forças motrizes de um auto-retrato
(angústia, questionamento, incertezas), o artista convida o observador a
questionar a sua própria inserção no mundo.
Especificamente nos auto-retratos, a relação entre observador e
observado tem seus limites borrados. Nesse caso, o eu reconhece-se através
do consumo da imagem do outro. Não necessariamente esse consumo implica
passividade ou apagamento da vida coletiva, mas sim, um corpo com uma
qualidade especial: um corpo em processo,
6

situação, estado ou qualidade que se constitui através de relações de contraste, distinção,
diferença [relegada ao plano de realidade não essencial pela metafísica antiga, a alteridade
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“... afetado pela multiplicação de imagens e por
desdobramentos virtuais favorecidos pelas novas tecnologias.
Não se trata... de desincorporação, alienação de si ou
dissociação, mas de reconfigurações que se dão na fronteira
entre o devir-si-própio e o devir outro...” (VILLAÇA E GÓES,
1998. p. 52).

Para um novo estímulo surge um novo desdobramento, sem
implicar na perda de identidade. Esse novo corpo de identidades múltiplas e
mutantes

reconfigura-se

intermitentemente,

adaptando-se

a

novos

paradigmas de percepção assim que eles surgem.

“As informações do meio se instalam no corpo; o
corpo, alterado por elas, continua a se relacionar com o meio,
mas agora de uma outra maneira, o que o leva a propor novas
formas de troca. Meio e corpo se ajustam permanentemente
num fluxo inestancável de transformações e mudanças”
(GREINER e KATZ, 2001, p.71).

As

noções

do

que

está

dentro

e

fora

do

corpo

ficam

desestabilizadas, sendo necessário então considerar o corpo como sendo um
contínuo entre o mental, o neuronal, o carnal e o ambiental. Todos eles se
desenvolvendo em co-dependência; contaminando e sendo contaminado
(GREINER e KATZ, 2001, pp.70-72).

adquire centralidade e relevância ontológica na filosofia moderna (hegelianismo) e esp. na
contemporânea (pós-estruturalismo).]
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O corpo passa a ser um resultado temporário de acordos entre o
ambiente e a cultura, acionando mecanismos de produção, armazenamento
transformação e distribuição de informação.
É interessante, então, refletir sobre o comportamento que esse
corpo em processo pode assumir frente às novas tecnologias digitais. Esse
novo corpo exige novas configurações de mundo e novas tecnologias. As
tecnologias digitais (sejam elas de comunicação ou de imagem) respondem a
essas mudanças ao mesmo tempo que as demandam.

“As técnicas, lembremo-nos, não são somente
modos de produção, são também modos de percepção, formas
de representação elementares, fragmentárias e estilhaçadas
do mundo, que não tomam a vida dos símbolos” (COUCHOT,
2003. p. 15).

Novamente surge a questão de como a necessidade de criar novas
formas de representação interfere no desenvolvimento tecnológico disponível
em uma época, e vice versa. Voltaremos a essa questão mais adiante.
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A QUESTÃO DO REALISMO

Desde sua gênese até a contemporaneidade, a questão do realismo
está presente na fotografia; ora suscitando críticas ferozes, ora dissertações
otimistas ao extremo, beirando a ingenuidade.
Nos discursos sobre a realidade e a fotografia três tendências
(DUBOIS, 1993. p. 26) fundamentam a relação da imagem com o seu
referente, ou seja, o mundo por ela representado num determinado contexto
sociocultural.
Num primeiro momento, o do surgimento das técnicas fotográficas
no século XIX, a fotografia era tida em geral, como o meio que mais
perfeitamente imitava a realidade. Era a fotografia como mimese, isto é, o
espelho do real (DUBOIS, 1993. pp. 27- 36) que livraria a pintura de seus
laços com o realismo.
Para a sociedade acostumada com a pintura, a fotografia era quase
mágica. Suas imagens “surgiam” naturalmente. Era objetiva. Retrato fiel.
Concreta e de mimetismo indiscutível.
Ao fotógrafo cabia a função de operar a câmera. Nada de
interpretação, hierarquização do tema, imaginação ou habilidade sensível.
Tais atributos eram da pintura e somente ela pertencia à esfera das artes.
Esta polarização entre fotografia e pintura aponta para o grande
uso da fotografia como instrumento de documentação e perpetuação da
memória. Com um resultado imparcial dos acontecimentos (pelo fato de ser
uma imagem ausente de subjetividade), a vocação científica da fotografia
consolida-se.
Sob tais aspectos, é possível entender a verossimilhança na
fotografia: as noções de similaridade e de realidade, de verdade e de
autenticidade sobrepõem-se.
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Numa análise semiótica, a fotografia em seus primórdios é um
ícone no sentido de Charles S. Pierce. O ícone corresponde à classe de signos
cujo significante mantém uma relação de analogia com o que representa, isto
é, com seu referente (BARTHES, 1984, pp.39-40).
Mas nem todo o pensamento da época acontecia nesse mesmo
sentido: algumas críticas à verossimilhança preconizavam o momento
histórico a seguir.
No final do século XIX e início do século seguinte, tem início o
discurso do código e da desconstrução, isto é, a fotografia como
transformação do real. Numa espécie de deslocamento de um realismo
empírico para uma verdade intrínseca (DUBOIS, 1993, pp. 36- 45).
As diferenças técnicas que a imagem fotográfica apresentava em
relação ao real já eram percebidas mais claramente: o ângulo de visão único
e o conseqüente achatamento da tridimensionalidade, a ausência de cores e a
impossibilidade de captar todas as sutilezas das nuances cromáticas, etc.
Também era mais clara a percepção ideológica e cultural de que a
câmera não era completamente objetiva, inocente e neutra. Haviam
convenções estereotipadas que guiavam a concepção do espaço, a seleção e
hierarquização do referente e do enquadramento.
A imagem é intencional e quer comunicar: é uma transmissão
intencional de informação e para entendê-la é preciso compartilhar sócioculturalmente esse mesmo código.
Nesse momento, a fotografia ganha características do símbolo
peirceano (BARTHES, 1984, p.41), que corresponde à classe dos signos que
mantêm uma relação de convenção com seu referente e pode inclusive ter
características arbitrárias.
A terceira e mais recente abordagem da realidade na fotografia
toma partido de uma postura mais híbrida entre as abordagens anteriores. Ao
mesmo tempo reafirma o caráter transformador e confirma a existência forte
do real. Atribui um valor singular à imagem, determinado exclusiva e
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unicamente pelo seu referente. Falamos agora da fotografia como traço de
um real (DUBOIS, 1993, pp. 45-52).
Assim é determinado o princípio do traço do real: para a existência
da fotografia é necessária a existência prévia do referente. É necessário que o
objeto fotografado tenha existido pelo menos naquele instante, naquela
determinada forma.
É uma relação indicial e o índice corresponde à classe dos signos
que mantêm uma relação de conexão física com o que representam e são
afetados diretamente pelo seu referente designado (BARTHES, 1984, p.42).
No momento único em que a película é impressa pela luz refletida
do referente observamos o traço puro, o atestado real da existência do
objeto, mas não o seu sentido (ligado ao repertório mais pessoal e simbólico)
ou o seu significado (ligado ao repertório mais objetivo e codificado).
Existe a preocupação com a construção da mensagem, com a
transmissão de informação e com os resultados que serão gerados à partir da
interação entre observadores, observados e produtores.
Conclui-se que a questão do real está vinculada à fotografia em
maior ou menor grau. Esse aspecto da linguagem fotográfica ajuda a
compreender como a imagem fotográfica foi ganhando importância e espaço
no mundo da representatividade. Mesmo que o referente esteja de alguma
forma alterado intencionalmente ou não na imagem fotográfica, seja ela
digital ou analógica, há indícios de que ele existia no momento de captura da
imagem.
O relacionamento do espectador com a imagem é ativo: é preciso
reconhecer algo na imagem, mesmo que distorcido, confuso ou alterado, para
despertar o interesse e a necessidade de construir um diálogo.
A imagem fotográfica precisa estabelecer um elo, mesmo que
tênue, de identidade com quem a lê. E quando o sujeito que a lê está em
processo, construindo facetas de sua identidade, espera-se que a imagem
responda a esses processos, sendo ela mesma passível de reconfigurar-se.
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A foto não deve apenas ser resultado; deve-se considerar todo o
seu processo: o ato de produção, reflexão, recepção e contemplação, levando
em consideração sujeitos em processo, típicos da contemporaneidade.
As tecnologias de fotografia digital, não apenas as de captura de
imagem, mas também as de exposição da imagem, começam a se destacar
quando respondem à essa mutabilidade do sujeito.
Sob esse aspecto, “o aparelho fotográfico é, portanto, uma
máquina programada para imprimir nas superfícies simbólicas modelos
previamente inscritos” (MACHADO, 2007-1, p.47). A máquina então responde
às necessidades representativas daquele que a manipula.
No auto-retrato Narkes e no projeto Andros Hertz, que serão
apresentado adiante, essas questões encontram-se presentes.
Em Narkes, o interator é convidado a observar centenas de imagens
em um mesmo ambiente. A fotografia digital permite o uso além do papel.
Além da moldura. Sua natureza binária incorpora códigos capazes de assimilar
um comportamento, adequando-se ao estímulo recebido, construindo-se ao
desejo do interator. É uma imagem em processo que só se torna possível por
meio da interação do observador.
Em Andros Hertz, existe uma quebra no tempo e espaço
fotográfico, levando a idéia do registro para além da noção de veracidade.
Nos auto-retratos o referente é manipulado de tal maneira que se faz
necessária a reformulação da relação indicial indicada anteriormente. Novos
referentes surgem a partir de matrizes reais, resultando em novos
personagens possíveis.
Porém, antes de prosseguir, se revela útil entender um pouco sobre
as questões do auto-retrato.
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ESPELHO DE ARTISTA

O interesse do artista em ocupar-se de sua própria imagem faz-se
mais ou menos evidente em sua obra, porém, em quase todos os casos, ao
menos um trabalho dedicado à representação do próprio corpo ou rosto pode
ser apontado.
A procura por referências textuais e até mesmo imagéticas de autoretratos se mostrou muito desigual entre os fotógrafos brasileiros e
estrangeiros. A pesquisa não poderia deixar de refletir esse lamentável
quadro, que encontrou vasto material sobre fotógrafos americanos, europeus
e asiáticos e muito pouca pesquisa feita com os fotógrafos latinos,
especialmente os brasileiros.
A mostra Auto-Retrato: Espelho de Artista 7 não tratava apenas de
auto-retratos fotográficos, porém, dava um panorama da produção de autoretratos feitos por artistas brasileiros; entre eles, duas fotógrafas.
“Em suas fotografias e vídeos, Lourdes Colombo (SP, 1959)
encarna personas. É no jogo auto-reflexivo dos papéis devotados à mulher em
diferentes tempos, culturas e situações cotidianas que a artista retira a
matéria-prima para sua obra.
Maquiagem, véus, enfeites tornam-se elementos de um jogo de
adornos em que cores e formas sempre convergem para um único foco: o da
auto-imagem.
Lourdes Colombo utiliza-se do papel de mulheres diversas para
apontar um feminino universal no qual ela pessoalmente se inclui. Sua
fotografia clama identidade.

7

Curadoria de Kátia Canton, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo,
2001.
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Lourdes Colombo

Seu

trabalho

é

uma

espécie

de

espectro

de

Narciso.

Simbolicamente, ela se olha no espelho até penetrar em sua própria imagem
virtual.
Nessa série, a artista propõe um jogo de sedução e denúncia,
manipulando um tecido de voal que se transveste de véu recobrindo a face de
uma mulher árabe. Símbolo da repressão, o véu torna-se também uma "quasemáscara", que alude à dissimulação, ao fingimento e ao erotismo.
Lourdes Colombo torna o observador cúmplice de um trocadilho de
identidades, construídas ludicamente. Perverte a própria noção de uma crise
identitária que recobre o momento histórico contemporâneo.
Por trás das aparências e do artifício de uma encenação, revela
nuances de verdade e nos chama para uma compreensão interna da alma
feminina.
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Já Marcia Xavier (MG, 1967) iniciou suas pesquisas fotográficas
articulando possibilidades do auto-retrato. Mas aqui o auto-retrato não se
presta a comentários sobre identidade e sujeito.
A artista, munida de uma câmera polaróide, fotografa fragmentos
de si mesma de modo obsessivo, rápido e aleatório, substituindo o controle do
resultado de suas ações pela produção de registros do acaso.
Nesses trabalhos em que os fragmentos são remontados num corpo
repleto de estranhamento, a questão de identidade é perpassada por uma
sensação de impossibilidade e fugacidade que beira a violência, apontando
para a situação contemporânea limítrofe em que se encontra o ser humano
contemporâneo vivendo nos grandes centros urbanos.

Márcia Xavier
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Os dois exemplos anteriores são pertinentes à pesquisa pois
abordam a questão da identidade na contemporaneidade, marcada por esse
desfacelamento da noção tradicional de sujeito único; íntegro. Lourdes
Colombo aborda “personas” construídas ludicamente. Márcia Xavier trabalha
com fragmentos de si mesma.”
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CINDY SHERMAN

A fotógrafa norte-americana Cindy Sherman, aclamada como um
dos grandes gênios da fotografia contemporânea, usa seus auto-retratos para
falar de temas como sociedade de consumo, desconstrução e construção de
mitos e apropriação de identidades.

Pablo Picasso. Auto-retrato, 1921.
Museu Picasso, Paris.

O vasto material de pesquisa permite tratar com mais profundidade
o tabalho desta fotógrafa, que ao lado de nomes como o da pintora Mexicana
Frida Kahlo, o espanhol Pablo Picasso, ou o americano Andy Warhol , fizeram
do auto-retrato um dos destaques de sua produção.
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Andy Warhol. Auto-retrato, 1986.
Solomon R. Guggenheim Museum.

Foi num espaço alternativo dedicado às artes performáticas
chamado The Kitchen que o trabalho fotográfico de Cindy Sherman
conquistou, pela primeira vez, o reconhecimento de seus colegas artistas e do
público na década de 80.
A série Untitled Film Stills estimulou a curiosidade daqueles que
visitavam a mostra; as pessoas se perguntavam de onde surgiram tais
personagens e o que elas representavam: eram originadas de filmes reais?
Quem era aquela atriz? De onde vinham aquelas imagens?
Para manter o mistério, nem a galeria nem a artista respondiam as
perguntas. Curiosidade e visitação disparavam na mesma medida. As pessoas
reconheciam algo familiar naquelas personagens femininas, mas nem tanto.
Essa era a provocação. O público conjeturava a respeito daquelas cenas,
desejando saber mais sobre sua origem.

“I wonder how is that I’m fooling soo many
people. I’m doing one of the most stupid things in
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the world... and everybody seem to be falling for
it.” 8 Cindy Sherman (in MORRIS, 1999, p. 09)

Untitled Film Stills (1975 a 1980) é uma das primeiras séries de
auto-retratos de Sherman. São fotografias em preto e branco na proporção de
um still cinematográfico e apresentam imagens da artista vestida e
ambientada como uma atriz de filmes antigos - que fazem lembrar os filmes
de diretores como John Ford, Roberto Rosellini, Jean Renoir e Roger Vadim
(MORRIS, 1999, p. 08).

Cindy Sherman, Untitled Film Still #06, 1977.

O cinema tem um papel importante no desenvolvimento do
trabalho de Cindy Sherman. Ela é especialmente atraída pelo filmes mudos de
8

“Eu me pergunto como é que posso estar enganando tantas pessoas. Estou fazendo uma das
coisas mais estúpidas do mundo... e todo mundo parece estar caindo nessa...” (livre

- 29 IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO

Hollywood, onde os atores e atrizes tinham que exagerar a dramaticidade
para transmitir sentimentos e contar a história.
Sherman perpetuou de sua infância o gosto por vestir-se com
roupas de outros e interpretar um papel. Saía à procura de novidades em
brechós, fantasiando como seria a pessoa dona daquele acessório ou peça de
roupa descartada; então construía esse personagem imaginário e travestia-se
nele para então se fotografar exaustivamente.

AS APROPRIAÇÕES

Cindy Sherman, Untitled Film Still #07, 1978.

Juntando cinema e os resquícios de jogos da infância, Sherman,
travestida na pele da atriz principal ou de uma grande estrela, narra histórias
tradução).
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fabricadas pela indústria cinematográfica onde a tônica é o estereótipo do
universo feminino da classe média norte-americana.
Num tom irônico, Cindy Sherman encena vários papéis formulados
pelos meios de massa: a dona de casa, a feme fatale, a solitária, a donzela
em apuros. Sherman explica em uma entrevista da época para a revista
Artnews que está à procura de mulheres com aparência artificial: muita
maquiagem, saltos altos, cabelo esculpidos com laquê.
Essas

múltiplas

personagens

midiáticas

são

representações

(HARVEY, 1998, p.261) das imagens produzidas e alardeadas por Hollywood e
representam em sua maioria símbolos de riqueza, fama, poder e classe, que
sempre tiveram importância para sociedade.
Aqui notamos uma característica acentuada pela pós-modernidade
que é a apropriação de idéias, imagens e imaginário, onde quer que eles
estejam, pertençam a quem quer que seja. Os artistas pós-modernos têm a
liberdade de tomar emprestada qualquer coisa, de qualquer um e alterar o
seu contexto e significado, desafiando o conceito de originalidade (HARVEY,
1998, p.264).
Outro fato relevante do trabalho de Sherman é que o conceito de
suporte (a fotografia, a pintura, o desenho, a escultura) não é determinante.
Os artistas lançam mão do que estiver ao seu alcance para completar seu
trabalho. No caso de Sherman, notamos a confluência da performance,
fotografia, cenografia e figurinismo.
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Cindy Sherman, Untitled Film Still #17,
1978.

Os film stills eram fotografias ou ilustrações sobre a trama
principal da história, que eram feitas em pequeno formato ou em formato de
cartaz para distribuição em larga escala, no intuito de promover o filme e
estimular a venda de bilhetes, portanto, os film stills eram imagens de rápido
consumo, inutilizados e trocados a cada novo lançamento de filme.
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CONSTRUÇÃO/DESCONSTRUÇÃO

O consumo de imagens está intimamente relacionado ao processo
de formação da identidade no mundo contemporâneo. Produzem-se agora
desejos na forma de signos e não de objetos materiais (VILLAÇA E GÓES, 1998.
p. 50).

A relação muda do plano da posse para o plano do domínio

(BAUDRILLARD, 1983. p. 127). Não é preciso mais possuir os objetos, mas
dominá-los; especialmente o objeto “informação”.
A partir da construção de identidades inspiradas em filmes antigos,
Cindy Sherman cria novos sistemas de signos, “o que constitui em si mesmo
um aspecto importante da condição pós-moderna” (HARVEY, 1998, p. 259).
Em tempos caracterizados pela velocidade descontrolada de
informação, a fotógrafa nos faz refletir sobre os processos de hibridização
social, ou seja, as maneiras desiguais com que os grupos se apropriam dos
bens simbólicos, combinando-os e transformando-os (VILLAÇA E GÓES, 1998,
p. 152).
Sob esse aspecto, podemos dizer que Cindy Sherman trabalha com
a desconstrução e reconfiguração de mitos. O mito é definido como uma
história tradicional completamente ou parcialmente fictícia que tem por
objetivo transmitir valores morais ou conhecimentos de uma sociedade.

A indústria imagética oferece ao olhar
mais do que um depósito de signos e de imagens,
mas também, em igual escala, um novo depósito
de

percepções

e

novos

(COUCHOT, 2003. p. 24).

comportamentos
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PROPORÇÕES HUMANAS

Com o advento das tecnologias digitais, mudanças significativas
vêm acontecendo na forma com que nossos corpos se relacionam com o
mundo; refletimos através da nossa própria representação o mundo que
vivemos.
O estudo das proporções da figura humana ao longo da história
humana indica que o domínio técnico não necessariamente implica no
domínio da representação, mas sim a visão de mundo imperativa de
determinada época.
Os egípcios, por exemplo, construíam pirâmides que até hoje são
motivo de incerteza, devido à engenhosidade do processo. Porém, a
representação da figura humana permanecia de certa forma, restrita à planos
geométricos, mecânicos e estáticos. O que impedia esse povo, com domínio
de técnicas até hoje surpreendentes, de representar a figura humana de
forma mais orgânica e dinâmica? (PANOFSKY, 1991, pp.89-148).

“A figura humana criada por um artista egípcio
devia, supostamente, estar investida de uma vida real mas...
apenas potencial; reproduzia a forma e não a função do ser
humano, numa réplica mais duradoura... é um corpo que
espera ser animado” (PANOFSKY, 1991, p.98).
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Esquema de proporções da arte egípcia.
Uma “rede” acomodava a figura.

O ato de representar está impregnado de cultura. Representamos
não só aquilo que vemos, mas também o que pensamos, o que sentimos, o
que acreditamos.

“De fato não há, mesmo para a mais ingênua
experiência, nenhuma similitude, nenhuma distinção que não
resulte de uma operação precisa e da aplicação de um critério
prévio” (FOUCAULT, 1999, p.XV).

A cultura ocidental já presenciou duas grandes descontinuidades
em sua epistémê 9 cultural (FOUCAULT, 1999, p. XIX): uma por volta do século
9

no pensamento de Foucault (1926-1984), o paradigma geral segundo o qual se estruturam,
em uma determinada época, os múltiplos saberes científicos, que por esta razão
compartilham, a despeito de suas especificidades e diferentes objetos, determinadas formas
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XVII, a idade clássica, e outra no início do século XIX, que marca a
modernidade. Por mais forte que seja a impressão de que existe um
movimento ininterrupto da história desde o Renascimento até nossos dias, na
verdade esta quase-continuidade não passa de um efeito superficial; o modo
de ser das coisas e dos saberes foi epistemologicamente alterado.
As

idéias

e

conhecimentos

agiram

uns

sobre

os

outros,

simultaneamente, gerando uma “série de mutações necessárias e suficientes
para circunscrever o limiar de uma positividade nova” (FOUCAULT, 1999, p.
XX). Os códigos culturais, como os esquemas perceptivos e representativos,
por exemplo, mudaram seus enunciados de forma complexa, e essas novas
configurações imprimiram ao conhecimento humano um novo tipo constitutivo
do saber, empregado desde a modernidade.

A CRISE

Contudo, o mundo contemporâneo vive uma crise da representação
e dos saberes, e de uma grande complexidade no que tange a produção da
subjetividade (PARENTE, 1999, p.14). A influência dos inúmeros processos
maquínicos incidem sobre todos os tipos de enunciados, imagens e
pensamentos, que agora tendem à desterritorialização (PARENTE, 1999, p.
18).
A desterritorialização, que pode ser entendida como uma quebra
de barreiras, físicas ou não, é especialmente propiciada pelas tecnologias de

ou características gerais [O surgimento de um nova epistéme estabelece uma drástica ruptura
epistemológica que abole a totalidade dos métodos e pressupostos cognitivos anteriores, o
que implica uma concepção fragmentária e não evolucionista da história da ciência.]
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comunicação. Indicando que o conhecimento está potencialmente nos mais
diversos lugares, próximos ou remotos, numa hibridização de culturas
permitida pela desintegração do conceito de território, anulando fronteiras
geográficas, ideológicas, nacionalistas, regionais.
Mas o que acontece quando o mundo no qual vivemos passa por
profundo processo de mudança?

“A atividade artística colocaria então em jogo dois
componentes do sujeito. Um sujeito-NÓS modelado pela
experiência tecnestésica e um sujeito-EU que resgataria a
expressão de uma subjetividade irredutível a todos os
mecanismos técnicos e a todo habitus perceptivo, singular e
móvel, própria ao operador à sua história individual, ao seu
imaginário. Nesta hipótese, a noção de subjetividade se
alarga; ela não se limita mais a uma manifestação de um eu,
mais ou menos egoísta e narcísico, ou à expressão de uma
vontade de ser ou de fazer, de uma consciência ou de uma
afetividade (a subjetividade romântica, por exemplo). Ela se
define na sua oposição ao sujeito-NÓS e na sua maneira de
compor com ele, de partilhar o mesmo estado de sujeito, uma
vez que esses dois componentes do sujeito não cessam de se
afrontar e de negociar, mas também de se deslocar e de
trocar de figura. Cada arte, desde a arte paleolítica até a arte
numérica, passando pela arte grega, medieval, renascentista
ou moderna, mais ainda, cada obra, corresponde a uma
associação distintiva destes dois componentes do sujeito, uma
tecnicidade

figurativa

e

uma

figura

da

subjetividade”

(COUCHOT, 2003, p. 17).

O diálogo homem/máquina torna-se cada vez mais multimodal e
redefine uma nova hierarquia social (COUCHOT, 2003. p. 12). As máquinas, de
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um modo geral, passam a fazer parte do processo de configuração de novas
identidades.
Presenciamos um salto quantitativo na produção imagética
impulsionada pela popularização de dispositivos fotográficos e maior
acessibilidade às tecnologias digitais.
Celulares com câmeras fotográficas embutidas. Computadores de
mão que tiram fotos. Câmeras fotográficas que fazem filmes e vice versa. As
câmeras que produzem vídeo para a Internet. Com preços mais acessíveis,
melhor qualidade técnica e maior quantidade de espaço para armazenamento
a cada dia.
Posteriormente, essas imagens são publicadas em websites como o
Flickr, espécie de álbum de fotos digitais armazenado em servidores em rede,
atualizados e visualizados remotamente pela Internet por pessoas de todas as
partes do globo.
Qual o impacto dessa revolução provocada pela digitalização dos
meios de comunicação e da digitalização dos processos de interação (entre o
homem e ele mesmo, seus semelhantes e os diversos ambientes que ocupam)
na forma com que percebemos nossos próprios corpos?
Tais mudanças podem ser detectadas em processos de autorepresentação do corpo? Até que ponto sabemos como se dá o confronto dos
limites corporais e os avanços tecnológicos e suas possibilidades de registro?
De que forma o artista contemporâneo marcado por esses processos
maquínicos (GUATARRI in PARENTE, 1999. p.177) de construção de identidade
representa a si próprio, através do auto-retrato fotográfico digital, criando
novas relações estéticas e de identificação?
Respostas para tais pergunta se fazem vitais para entendermos a
construção

de

nossa

identidade

e

alteridade

dinâmicas

marcadas

contemporaneamente pelo trinômio corpo/tecnologia/cultura (VILLAÇA E
GÓES, 1998, pp. 71 -91).

Entender o que nos é familiar e o que nos é

- 38 IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO

estranho nesse fluxo informacional desterritorializado, auxilia a entender o
modo com que construímos nossa representação.

“Pensar

a

crise

que

atinge

o

homem

contemporâneo é pensar seu imaginário, seu processo de
subjetivação” (VILLAÇA E GÓES, 1998, p.73).

NARKES

A inquietação gerada pelos questionamentos expostos deu origem
ao trabalho Narkes (http://www.projecto.com.br/narkes/), um auto-retrato
digital captado com uma webcam.
Narkes é um auto-retrato vencedor do Prêmio Cultural Serio Motta
de 2003 e ganhou menção honrosa no FILE - Festival Internacional de
Linguagem Eletrônica de 2002. Teve seu protótipo desenvolvido no final de
2002 e foi concluído no começo de 2003.
Não é como a maioria dos auto-retratos fotográficos, que têm no
papel seu maior confidente de instante único, traduzidos em grãos de prata,
nem como uma autobiografia videográfica, onde seqüências temporais
contam, frame a frame, um certo momento captado no espaço.
Narkes situa-se nos limites que tangenciam a fotografia e o vídeo:
a fotografia incrustada de tempo e o vídeo dotado da possibilidade de escolha
da imagem quase estática, não fossem os movimentos repetitivos num
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continuum infinito, que mudam respondendo ao desejo daquele que interage
com o trabalho.

Seqüência de quadros em um filme, mostrando a desconstrução do movimento.

Neste auto-retrato só é possível conhecer a figura retratada através
da exploração das mais de 400 cenas que mostram partes do corpo dessa
figura, divididas e dispostas numa estrutura quase labiríntica, em caminhos
que arremessam o interator à partes distantes daquela em que se encontra,
tornado difícil a tarefa de se localizar ou percorrer o mesmo caminho.
O

corpo

desmembrado

na

imagem

digital,

imbuída

de

comportamento determinado pela manipulação/programação de seu código,
só se completa na experiência daquele que infere no ambiente a sua vontade.
O desejo de reconstruir o corpo fragmentado.
Tratando não só da construção/desconstrução de uma personagem
e da tentativa de buscar sentido na experiência do cotidiano, típico dos autoretratos, Narkes está impregnado da discussão digital da representação.
Suas imagens foram captadas digitalmente com uma webcam, em
formato de filme digital. No filme analógico, cada quadro ou frame é um
fotograma completo, mesmo que a cena seja estática. No filme digital, a
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compressão da imagem impede que isso aconteça. O filme digital trabalha
então com a redundância, ou seja, o quadro geral da imagem permanece
estático enquanto o movimento é dado através de ligeiros deslocamentos nas
partes que realmente se movem dentro da imagem.

Eadweard Muybridge: Animal Locomotion Plate 99, 1887.

Na segunda etapa, numa espécie de Eadweard Muybridge ao
contrário, os filmes digitais foram desmembrados em quadros. Os quadros
redundantes foram retirados, restando apenas os quadros que continham
movimento. Estes, foram novamente reagrupados formando o filme final. O
que resultou em uma movimentação corporal ligeiramente mecânica.
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Narkes: pedaço de filme desmembrado.

Todos os filmes finais foram agrupados em um único ambiente
utilizando

o

software

“macromedia

flash 10 ”,

permitindo

através

de

programação 11 que o interator percorra as imagens através de pequenos e
quadrados “botões”. Por vezes, ao clicar em um botão, o interator é
aleatoriamente arremessado para outra seqüência de imagens.

10

O software “Flash” da empresa Macromedia (www.macromedia.com) é usualmente
utilizado para a confecção de animações vetoriais ou websites.
11
A linguagem de programação utilizada foi a actionScript, uma linguagem orientada à
objetos, semelhante à linguagem javaScript e que ganhou força especialmente depois da
versão 5.0 do software Macromedia Flash.
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Detalhe de 07 botões de navegação.

A EXIBIÇÃO

As quatro últimas exibições do projeto aconteceram na seguinte
ordem:
2004 – Hiper>relações eletro//digitais – Santander Cultural, Porto
Alegre, RS.
2004 – A foto dissolvida – SESC, São Paulo, SP.
2003 - Midia-Arte - MIS - Museu Imagem e Som de São Paulo, SP.
2003 - Midia-Arte - MAC - Museu de Arte Contemporânea, Goiânia,
GO.
O espaço expositivo era composto por duas salas: na primeira, o
auto-retrato era projetado em uma grande área e o público podia interagir

- 43 IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO

com o trabalho num ambiente propício com luz rebaixada e a trilha sonora
adequadamente distribuída.

Esquema da sala de projeção.

Na segunda sala, era dada a oportunidade de experimentar e
vivenciar o processo de criação do auto-retrato. O público era convidado a
fazer seu auto-retrato nas mesmas condições de criação do que era mostrado
na sala de projeção.

Esquema da sala de captação.
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A proposta era que o público se relacionasse com a tecnologia que
estava sendo oferecida, que possivelmente era similar à que ele tinha em
casa. Ver com outros olhos, usar de forma criativa. Este era o convite. Uma
tentativa de desmistificar a criação digital.

Sala de captação: monitora auxiliando visitante.

A freqüência do público na sala foi expressiva, em torno de 5 mil
registros entre fotos e vídeos, e dessa proposta de experimentação surgiu
“ECO 1.0”.
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Como o próprio nome indica, o projeto é um eco do auto-retrato
Narkes. Os visitantes experimentavam o ato de se fotografar e filmar da
mesma forma que as imagens de Narkes foram criadas, ou seja: com uma
webcam básica, um computador e uma fonte de iluminação mínima.

Visitantes fazendo seu auto-retrato no Centro
Cultural Santander, em Porto Alegre.

ECO 1.0 é um auto-retrato coletivo; formado pela multiplicidade de
rostos, gestos e poses. As imagens - fotos e vídeos - feitas pelos visitantes
foram armazenadas ao final de cada exposição.
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EFÊMERAS IDENTIDADES

A palavra Narkes tem origem grega, e significa torpor. Originou o
nome de Narciso, personagem da mitologia grega que preferia viver só,
olhando o mundo através de um espelho entorpecedor, símbolo da
permanência em si mesmo. Também é o nome de uma planta, cuja flor bonita
e de vida curta é venenosa.
A digitalização do cotidiano celebra a confusão da compreensão do
subjetivo

dos

corpos

(DERY,

1995

p.107):

estímulos/respostas,

comportamentos programáveis, determinismos, paradigmas estanques da
formação do indivíduo dão lugar a identidades múltiplas (BEIGUELMAN,
2002.).
Em Narkes, o interesse plástico gera desgaste do significado da
figura pela repetição sistemática de movimentos mecanizados, desprovidos de
emoção e pelo desfoque ou foco extremados. Seus fragmentos podem ser
vistos e combinados infinitmente, numa estrutura móvel e manipulável.
Mais boneca que corpo vivo, assume mobilidade restrita, fria e
mórbida,

“digna”

de

um

corpo

videográfico

modulado,

manipulado

digitalmente e exposto de forma objetiva.
Apropriação, justaposição e fragmentação da própria imagem
geram significados repletos de mistério e, descontextualizados, têm seu
sentido original alterado em tênues fronteiras.
O corpo desfacelado de Narkes aponta para o desmembramento da
identidade já indicando mudanças na forma de enunciação do indivíduo nas
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novas mídias. A demanda é pelo surgimento de um novo tipo de sujeito
observador e modos de representação dinâmicos e expandidos.
Como bem aponta Arlindo Machado,
“A gigantesca difusão, em nosso tempo, de
uma iconografia gerada em computador anuncia a
implantação
diferentes

de

espaços

daqueles

“artificiais”

visualizados

radicalmente

nas

projeções

perspectivas do século XV em diante e radicalmente
diferentes também das propriedades miméticas da
fotografia e seus derivados (cinema, vídeo, televisão).
Essa nova iconografia recoloca a visão numa situação de
rompimento

com

um

observador

humano

deterministicamente localizado num espaço dado...
Naturalmente, essa nova forma de ver coexiste ainda e
forma conflituosa com formas mais antigas e mais
familiares que teimam em persistir... ” (2007-2, p.
182).

Fotograma de Narkes, com vários botões de navegação.
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REDES DIGITAIS: AS COMUNIDADES VIRTUAIS

BBS, MIRC E BLOG
O conceito de comunidade virtual, a despeito de muitas críticas,
aqui é empregado para determinar diversas formas de grupos via CMC
(comunicação mediada por computador), numa aproximação aos conceitos de
Reingold (1994) e Costa (2002). São estruturas cujo foco de interação se dá
através de redes digitais de telecomunicação, independentemente de
fronteiras geográfico-temporais, de estruturas sociais tradicionais e que se
formam através de interesses comuns.
O recorte histórico começa pelas BBS 12 – ou bulletin board systems
– que eram sistemas informáticos que permitiam a conexão via modem, antes
mesmo do surgimento da internet. A primeira BBS surgiu em 1978 e até hoje é
possível encontrar BBSs em pleno funcionamento. Em uma BBS era possível –
entre vários serviços - enviar mensagens, participar de fóruns de discussão e
entrar em salas de bate papo, primordialmente através de texto. Apesar de
ainda não serem utilizadas imagens para representação de identidade, quem
utilizava os serviços da BBS precisava se identificar com um nome de usuário,
geralmente um apelido (os “nicknames”). Já era usual o desprendimento
entre quem a pessoa verdadeiramente era e quem gostaria de ser. Sendo
assim, era possível um mesmo membro aparecer em diferentes ambientes
com diversos apelidos: em determinado grupo, assumia um apelido feminino
(p.ex.: carol22), em outro grupo, um apelido mais genérico (p. ex.:
dentista_sp).

12

http://pt.wikipedia.org/wiki/BBS/ , acesso em 09/05/2007.
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Semelhantes às salas de bate-papo de uma BBS eram os IRCs (ou
Internet Relay Chat), sendo o mais famoso deles o mIRC 13 , um programa de
rede de comunicações baseada em texto onde os utilizadores se identificavam
através de apelidos.
Nessa época, a internet já era explorada comercialmente – depois
de 1995, ano marco do surgimento da figura dos provedores de acesso no
Brasil. Ou seja, já havia a possibilidade de identificação através das primeiras
páginas pessoais com fotografias, mas como a maioria ainda não dominava as
ferramentas de criação para construção de páginas da web, a grande parte da
comunicação ainda era feita via softwares de texto.
O mIRC era o sotware de “chat” 14 que dominava o mercado, até o
aparecimento do ICQ (ou I Seek You), programa de mensagens instantâneas
muito popular, que teve seu boom entre 1997 e 1999 mas atualmente está em
desuso. Outros dois softwares surgiam nessa mesma linha, o comunicador
instantâneo da AOL e o da Microsoft.
Atualmente o MSN 15 da Microsoft é líder de mercado. Nele a
interação ainda é em sua maioria baseada em texto, porém logo nas primeiras
versões era possível escolher imagens para se identificar e atualmente, a
partir da difusão das conexões rápidas, outros dois recursos se tornaram
habituais: voz e vídeo.
Os BLOGs (ou weblogs), que são páginas da web atualizadas por seu
dono ou autor (o “blogueiro”), são mais semelhantes aos fóruns de discussão.
Através de “posts” (ou postagens), o blogueiro insere comentários e notícias
que julga pertinente, numa espécie de diário onde os visitantes podem deixar
comentários. Normalmente são rudimentares em sua aparência, porém são
facilmente atualizáveis. Sua interface simplificada faz parte do seu sucesso
de difusão em 1999, com o surgimento de diversas ferramentas de

13
14
15

http://www.mirc.com/ , acesso em 02/03/2007.
Bate-papo.
http://www.msn.com.br/, acesso em 02/03/2007.
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atualização, entre elas, o Blogger 16 .

Tal simplicidade significou a

democratização da geração de conteúdo para web, com todos os seus pontos
positivos e negativos.

FOTOLOG
Com a propagação dos BLOGs, surgiram os FLOGs (ou fotologs), que
funcionavam como diários da vida cotidiana na web, só que contados através
de imagens e fotografias. O mais famoso deles é o Fotolog 17 , que até junho de
2007 contava com mais de dez milhões de contas abertas, quase trezentas mil
imagens, tendo em média a inserção de quase duzentas mil fotos por dia. Nos
FLOGs as imagens são apresentadas em ordem cronológica e os comentários
de visitantes ficam logo abaixo. Assim como os BLOGs, os fotologs também
são de fácil atualização: não é necessário aprender linguagens de
programação para compartilhar suas imagens.
Um FLOG é ligado a outro através de pequenas imagens chamadas
de “thumbnails”, interligando sites com a escolha pessoal de seu criador:
fotologs de assuntos similares, de amigos ou de fotógrafos inspiradores. O
principal objetivo é divulgar suas imagens para o maior número possível de
pessoas, além de receber comentários sobre suas imagens.
Alguns “floggers 18 ” têm como público alvo seus familiares e
amigos. Outros utilizam a ferramenta para marketing pessoal massivo, o que
transformou anônimos em celebridades com fãs dispostos inclusive a
patrocinar as contas de seus ídolos.

É o caso da jovem de cabelo

19

multicolorido MariMoon , a mulher inspirada em Alice no País das Maravilhas,

16
17
18
19

http://www.blogger.com/ acesso em 25/03/2007.
http://www.fotolog.com/ , acesso em 25/04/2007.
Dono ou autor de um fotolog.
http://www.fotolog.com/marimoon/ , acesso em 28/06/2007.
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HelenBar 20 , a babá gótica Sinistra 21 , o tranformista Alisson Gothz 22 (todos
brasileiros) e da erotizada e bem sucedida Natascha Merrit 23 .

Auto-retrato de MariMoon

De flogger à celebridade, com ajuda de seu visual colorido
MariMoon começou com auto-retratos em seu fotolog, chamou a atenção de
muitos visitantes, apareceu em revistas e televisão e abriu uma loja 24 na
internet que vende roupas e acessórios parecidos com os seus (ela é
figurinista), além de dar dicas de como deixar seu cabelo colorido.
Ao contrário de MariMoon, que mostra seu cotidiano em fotos e
situações corriqueiras, HelenBar e Sinistra são figuras femininas construídas
digitalmente.

HelenBar

20
21
22
23
24

http://www.fotolog.com/helenbar/ , acesso em 28/06/2007.
http://www.fotolog.com/sinistra/ , acesso em 28/06/2007.
http://www.fotolog.com/alissongothz/ , acesso em 28/06/2007.
http://www.digitalgirly.com/ , acesso em 02/01/2007.
http://www.marimoon.com.br/loja/ , acesso em 28/06/2007.

Sinistra
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HelenBar e Sinistra constroem ambientações digitais através de
vestimentas, maquiagem e cenários híbridos para auxiliar a trama. Mas apesar
de emprestarem corpo e rosto para suas personagens, preferem manter sua
verdadeira identidade em segundo plano.
Alisson Gothz vai no sentido quase oposto, trazendo suas
personagens para situações cotidianas. Não é raro encontrá-lo em eventos da
vida noturna paulistana travestido com perucas e maquiagem exuberantes e
chamativas. As ações entre Fotolog e cotidiano complementam a construção
de sua identidade. Alisson Gothz mescla recursos de maquiagem e de
softwares de manipulação de imagem (como o photoshop) para criar seus
personagens exóticos.

Alisson Gothz

Já Natasha Merritt se fotografa incessantemente com uma câmera
digital, em ângulos e situações surpreendentes, normalmente envolvendo suas
experiências sexuais com amigas e amigos, além mais diversos tipo de
acessórios eróticos.
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Natshcha Merritt

A maioria dos auto-retratos de Merritl é feito ao alcance do braço e
com a iluminação disponível (sem produção), o que gera em muitas imagens o
pixelado típico de imagens digitais feitas com pouca luz. Detalhes íntimos são
escancarados ao público quando Merrit resolve publicar suas imagens na web.
A auto-exposição excessiva e radical rendem a Natascha Merrit uma bela
publicação 25 pela Taschen Books, um grande editora de livros de arte.

ORKUT E FLICKR
Outro formato de comunidade virtual, o Orkut 26 (criado em 2003),
tem sua tônica em formar redes sociais “confiáveis”. O fator que chamou a
atenção logo no começo de seu funcionamento era a necessidade de ser
convidado por um membro. Só era possível entrar para a comunidade caso
fosse enviado um convite por um amigo ou conhecido. Dessa forma, os
idealizadores do orkut pretendiam assegurar que todos os novos membros
realmente se conhessecem. Não demorou muito para que a banalização dos
25

http://www.taschen.com/pages/en/catalogue/sex/all/01361/facts.htm, acesso em
07/05/2007.
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convites os fizesse desnecessários. Sendo assim, qualquer pessoa atualmente
com um nome de usuário e senha pode se tornar um membro.
Entrando para a comunidade, é necessário criar um “perfil”, ou
seja, fornecer informações pessoais a seu respeito. Dados como nome, idade,
local de residência, filmes favoritos, qual a parte mais atraente de seu corpo,
altura, pratos favoritos, grau de escolaridade, peso, interesse em fazer
amigos, contatos profissionais ou disponibilidade para namoro, entre outras
informações, ajudam a construir o perfil.
Parte importante do perfil é a pequena fotografia que representa
cada membro. É através dela que os membros são reconhecidos e
identificados. Através da vivência no orkut e constantes experimentações, o
que se nota é que fotos mais trabalhadas chamam mais a atenção de outros
membros e determinam o número de visitantes e potenciais contatos. Sendo
assim, cada membro procura escolher a melhor pose ou ângulo para se
fotografar, além de utilizarem manipulação digital para melhorar contraste
ou criar efeitos que diferenciam a foto de seu perfil.
É usual notar diferença entre a fotografia e a pessoa fotografada,
tamanho o grau de interferência nas fotos. Fator que se acentua nos casos de
membros que conhecem softwares de manipulação de imagem – ou conheçam
diretamente pessoas com essas habilidades. Numa tentativa de se mostrar o
que se deseja ser – e não o que realmente se é, as identidades construídas
através das imagens acabam mediando as relações sociais.
De forma similar surgiu o Flickr 27 , uma rede social online centrada
no compartilhamento de álbuns de fotografias. No Flickr também é construído
um perfil, os membros são identificados através dos “thumbnails” e trocam
mensagens uns com os outros. Porém, o Flickr aproveitou o nicho de
fotógrafos (amadores e profissionais) que queriam publicar sua crescente
produção de imagens sem muitas dificuldades e com grande quantidade e

26
27

http://www.orkut.com/ , acesso em 10/07/2007.
http://www.flickr.com/ , acesso em 10/07/2007.

- 55 IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO

qualidade, pois até então, as outras ferramentas de compartilhamento de
imagens restringiam o número e o tamanho das fotos a serem compartilhadas.
Uma característica que facilitou a interação entre os membros foi o
desenvolvimento de um sistema de inserção de comentários e possibilidade de
interligar fotos de outros membros, além da opção de adicionar um marcador
de imagem favorita (uma estrelinha cor-de-rosa) e ainda, um sistema que
mostra quais as últimas imagens que sua rede de contatos acabou de postar.
Aliado às características citadas anteriormente, o Flickr oferece um
sistema de indexação e localização de imagens através de TAGs (ou palavraschave) que cada fotografo adiciona às suas imagens, além disso, os visitantes
também podem inserir TAGs nas imagens alheias para facilitar a sua posterior
localização.
Outro fator interessante é o “medidor de popularidade”, que
determina quais as fotos que foram mais acessadas, quais as mais
comentadas, quais as mais “favoritadas” e quais as mais interessantes (uma
espécie de melhor de 3 das características anteriores). Através dessa
ferramenta o fotógrafo tem uma noção de quais das suas imagens mais
agradam os outros membros da comunidade. Um comentário muito comum
entre membros é a disparidade entre as imagens favoritas escolhidas pelo
público e a suas próprias imagens favoritas. Tanto é que dois tipos de álbuns
são recorrentes dentro de diversos Flickrs: o “Your Favorites” e o “My
Favorites”, que indicam respectivamente as fotos elegidas pelo público e as
elegidas pelo fotógrafo.
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ANDROS HERTZ

O nome do projeto refere-se à androginia e à unidade de medida
de freqüência igual a um ciclo por segundo, que comumente é a medida de
velocidade de processamento de dados dos computadores pessoais, e tem
uma relação estreita com a comunidade virtual Flickr.
Andros Hertz é o nome de uma série de personagens que tem sua
origem em auto-retratos manipulados digitalmente, ora de forma sutil – uma
pequena mudança na proporção entre nariz e boca, ora de forma incisiva – a
deformação de globos oculares ou alargamento dos lábios. A cada novo autoretrato surge uma figura que preserva suas características originais, mas que
é percebida como um novo rosto.
Algumas imagens foram selecionadas para a abertura do projeto
“Portfólio” 28 do Itaú Cultural sob a curadoria de Eder Chiodetto. Na mostra
individual, o público teve a oportunidade de ver as imagens em grande
formato e de visualizar as imagens on line no Flickr. Era possível inserir
comentários a partir do próprio espaço expositivo, possibilitando interação ao
invés de contemplação.

Imagens do Projeto Andros Hertz para exibição no Itaú Cultural em São Paulo, 2006.

A manipulação fotográfica digital, como o próprio nome sugere,
não cria novos dados, e sim, trabalha com as possibilidades latentes em cada
imagem: é neste ponto que questiona a autenticidade tanto da imagem
quanto da própria identidade. Caso estejam descontextualizados de sua
condição inicial, esses novos rostos resultantes da manipulação digital serão
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tratados como novas identidades?
A resposta depende da situação nas quais as imagens são inseridas.
Quando vistas individualmente, cada imagem parece retratar uma pessoa
ligeiramente exótica mas absolutamente factível. O estranhamento surge em
duas

possibilidades:

a

primeira

delas

é

quando

o

observador

tem

conhecimento da real identidade da fotógrafa e sabe que se trata de um
auto-retrato. A segunda e mais freqüente possibilidade é de que as imagens
sejam vistas em conjunto, sem conhecer pessoalmente a fotógrafa. Fato que
aconteceu nas exibições no Itaú Cultural em São Paulo, no centro Cultural
Casa da Ribeira em Natal e na exibição digital permanente do Flickr 29 .
Quando vistas em conjunto, várias indagações são feitas: trata-se de mulheres
de uma mesma família? São mulheres diferentes? Mas por que são
estranhamente parecidas? A maioria dos observadores resolve o enigma com
maior ou menor quantidade de tempo e informação.
Porém, existem os menos atentos que não percebendo a charada,
insistem em tecer comentários a respeito dos atributos físicos das diversas
“modelos” fotografadas. Esses desatentos ilustram o time que consome
vorazmente as imagens sem ao menos terem o tempo ou chance de digeri-las.
Basta vasculhar os comentários das imagens do projeto que estão
hospedadas on line. Cada uma recebe indicadores de visitação e grau de
interesse através de ferramentas disponibilizadas pela própria comunidade.
Através dessas ferramentas é possível saber quais as imagens são mais
visitadas, quais as mais comentadas, quais receberam maior número de
estrelas de favoritos (todos indicativos de popularidade e interesse do público
geral).
Uma das imagens mais vistas, a seguir, recebeu diversos
comentários (todos mantidos em seu formato original):

28

O Projeto Portfólio é um espaço de exposições fotográficas do Instituto Itaú Cultural,
inaugurado por Helga Stein com o projeto Andros Hertz em agosto de 2006.
29
www.flickr.com.br/photos/helgastein/ , acesso em 20/07/2007.
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rupertos says:
If you are a Brazilian Girl I prefeire to Speek in portuguez or Espanish Before im a
Uruguayan Boy.- Urugguay its a litle independet cuontry Byside yours.Oi elga todo Bom!
Hermosos retratos personales estoy impreionado por el trabajo que tu haces en los
diferentes modelos.- Que tecnica aplicas.Tus diferentes rostros: algunos dan cierto aire de Terror pero otros son
verdaderamente hermosos. Visite tu proyecto Andros Hertz es muy interesante pero
por que el nombre Andros del Griego Hombre
Saludos.maneeacc

says:

wow...
amazing lighting... amazing concept... amazing model..... ahh... oh wait... you are
the model... i mean... its a self portrait...
WOW... u are either gonna drive photographers out of business... or models...
haha... either way... i guess i will see more of your work...
fetlock26

says:

What else can I add to this masterpiece of photography except my
complete admiration. You must be very pleased--well done=BRAVO! BRAVO
It gets a "Favourite" from me.
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James Harris

says:

Unreal curves! Wow!!
phlored says:
You are a true venus.
cctrilla says:
Fantastic pose. Great light and perspective
JuliusTheCat

says:

Well, you have an incredible body...
Jeronimo's Eye

says:

well great sensuel pose, tha's an attitude ;-)
red seven

says:

incredible.
pixelslut

says:

Stunning!
r4 roachpole

says:

I would do more self portraits, if I looked like you.
Pachelbel Canon says:
oh goodness gracious me oh oh oh
beegeelee says:
Mark it!
Bialy-Fox

says:

Beautiful lighting and a pose with attitude. Great job!
Nada*

says:

Ah guys! go and check "andros herz project" on google... the pics are all digitally
manipulated. Good work though!
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blaine davis

says:

you definitely have proved a good point with this picture and our highly skewed idea
of the attractive form.
good work, I am interested in what you are playing with. People need to think about
that more.
macwagen

says:

my jaw is on the floor.

Sem muitas explicações, cada imagem recebeu o título de “SELFPORTRAIT”. Muitos freqüentadores que assimilaram a ironia do projeto
começam uma busca à procura de quais dos auto-retratos seria o mais
próximo da “realidade”, ou simplesmente, com menor grau de interferência
de manipulação.
As manipulações são fruto de estudos da anatomia humana. O
conhecimento da estrutura óssea e muscular do corpo possibilita alterações
que beiram o limite do possível. “Deslocamentos” ósseos tornam a mandíbula
mais ou menos angulosa. A hipotrofia de grupos musculares tornam rosto e
corpo mais delgado. A alteração das distâncias entre boca, nariz e olhos criam
faces estranhamente diferenciadas. E todas essas modificações aliadas a
diferentes tipos de vestuário, luz e maquiagem terminam por criar novos
retratos de pessoas que não existem.
Neste sentido, uma das características do projeto é o rompimento
da qualidade indicial da fotografia discutida anteriormente, por não mais
representar o tempo e espaço da captura da imagem.
O projeto vem sendo desenvolvido desde 2004, por isso a variedade
e quantidade imensa de imagens. À medida que os auto-retratos eram
capturados, dava-se sua manipulação digital, fato que pode ser notado
através do aperfeiçoamento da técnica. Se nas primeiras imagens ainda era
possível detectar áreas modificadas, nas imagens posteriores é preciso um
olho muito treinado para perceber quais áreas sofreram alteração.
Nas palavras de Eder Chiodetto, curador do projeto Portfólio do
Itaú Cultural, em texto para a exposição no Centro Cultural Casa da Ribeira
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em Natal (RN), que aconteceu em 2007:
“As tecnologias, ao mediar a experiência
humana, contribuem para formar novas visões de
mundo. No percurso da história da fotografia elas
renovam possibilidades de experimentos, propondo a
revisão de técnicas e conceitos.
Helga Stein é expoente da geração que
busca formas híbridas de expressão nos aparatos
tecnológicos,

na

velocidade

dos

meios,

na

transformação vertiginosa do real em ficcção e na
ironia com que trata a crença nas imagens.
Os auto-retratos que se tornam retratos de
outros, ou a geração de criaturas que revelam e
humanizam personas da criadora, trazem à luz seres
que soam familiares, verossímeis. Esse processo de
reconstrução, contudo, não nos reporta a uma ficção.
Aqui nada é o que parece ser.
A “cirurgia” feita pela artista não deixa
transparecer cicatrizes do passado. Ao cabo, esses
seres ganham um grau de realismo que a própria
matriz não possuía. Ao adotar um processo correlato à
fabricação dos ícones da beleza idealizada produzidos
pela publicidade e pela mídia de massa, essa ficção
torna mais genuína nossa vacilante noção de realidade.
Ficções pasteurizadas. Vertigens documentais para o
consumo imediato.
Imagens manipuladas perdem sua origem, a
localização e no espaço. Uma fratura na gênese da
fotografia. Se fotografias não servem para atestar o
momento e lugar, para que servem? Talvez para
questionar nossa crença no realismo.
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Se nossas certezas nas imagens tendem a
esmorecer

é

porque

passamos

tempo

demais

desprezando a imagem-imaginação. Helga e suas
personas, de existência restrita à imagem, pulsam
intensamente no mundo da expressão” (CHIODETTO,
2007).

Outro desdobramento do projeto Andros Hertz aponta para o
consumo desenfreado e desprovido de crítica de imagens, tratando com ironia
os anúncios publicitários de perfume, os editoriais de moda, as capas de
revistas masculinas e de celebridades que, em sua maioria, vendem imagens
cruelmente idealizadas de padrões estéticos praticamente inatingíveis.
Novamente é possível conectar o projeto às comunidades virtuais.
Se no mundo da publicidade e editoriais homens e mulheres tornam-se cada
vez mais inumanos, é crível que em comunidades virtuais onde impera a
banalização de vidas corriqueiras aconteça fato semelhante. Sob esse
aspecto, Giselle Beiguelman, em crítica do projeto para a revista BRAVO,
aponta com precisão:

“Debord dizia: “O espetáculo não é um
conjunto de imagens, mas uma relação social entre
pessoas, mediada por imagens”. E Helga, com seus
“andros”, parece dizer: a cultura de rede não é um
espetáculo. Ela se transforma em espetáculo, quando se
torna uma relação social entre imagens, mediada por
pessoas.” (BEIGUELMAN. Texto anexado à dissertação.)
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IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

O impacto das novas tecnologias digitais já pode ser identificado na
forma como as imagens fotográficas são produzidas: o aumento da
quantidade, novos procedimentos técnicos, agilidade em obter resultados, e
principalmente,

o

despertar

para

um

novo

modo

de

pensar

a

representatividade.
Um indivíduo em processo num ambiente em processo: um
interferindo e sendo interferido pelo outro, gerando complexas informações
interconectadas, advindas de diversos campos do saber.
A linguagem fotográfica responde a esse processo através das
imagens digitais. A dualidade e ambigüidade entre presença e ausência na
representação, encontram solo fértil nas novas técnicas. A tecnologia de
imagem digital possibilita trabalhar com essas questões de maneira coerente,
levando a discussão para além da tecnologia.
Novos modos de fazer imagens geram novos modos de ver imagens,
onde a condição técnica é apenas uma de suas várias facetas. Como o papel
fotográfico é uma das facetas da imagem química. Questionando a mudança
epistemológica na forma de representar-se, exibir-se e identificar-se, implicase uma concepção fragmentária da subjetividade.
Narciso, na versão contemporânea, não mais se entorpeceria
placidamente contemplando seu reflexo na água; agora ele mistura suas
mutantes e talvez efêmeras identidades numa construção que não depende
mais de sua condição física, pois subverte papéis sociais e autoridade,
extasia-se com o exibicionismo, numa espécie de desmaterialização do
próprio corpo que a ser promovido.
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ANEXOS
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Lista das dez imagens mais interessantes segundo o
#1: self-portrait
cattle farm @ country side of brasil
• 1519 views / 26 people count this as a favorite / 30 comments
#2: self-portrait
no curls this time - mad eyes
• 1012 views / 13 people count this as a favorite / 21 comments
#3: self-portrait
hot night
• 926 views / 15 people count this as a favorite / 24 comments
#4: self-portrait
this was shown at paulista avenue, são paulo.
(at the entrance of the exhibition)
• 476 views / 11 people count this as a favorite / 13 comments
#5: self-portrait
strange light
• 447 views / 13 people count this as a favorite / 15 comments

#6: self-portrait
• 3981 views / 76 people count this as a favorite / 25 comments

#7: backlight
Me and the backlight. Awsome!!!! (photo by the curator: Eder Chiodetto)
• 475 views / 10 people count this as a favorite / 17 comments

#8: self-portrait
• 2247 views / 15 people count this as a favorite / 8 comments

#9: mono self-portrait
• 187 views / 6 people count this as a favorite / 6 comments

#10: self-portrait
testing the studio light.
• 460 views / 8 people count this as a favorite / 9 comments
Acesso em 10/07/2007.
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Lista das dez imagens mais adicionadas como favoritas segundo o

#1: self-portrait
• 7241 views / 178 people count this as a favorite / 67 comments

#2: self-portrait
• 7077 views / 84 people count this as a favorite / 30 comments

#3: self-portrait
• 3981 views / 76 people count this as a favorite / 25 comments

#4: self-portrait
this is part of the andros hertz project by helga stein
• 3049 views / 74 people count this as a favorite / 40 comments
#5: self-portrait
this is part of the andros hertz project by helga stein
• 3770 views / 40 people count this as a favorite / 11 comments
#6: self-portrait
cattle farm @ country side of brasil
• 1519 views / 26 people count this as a favorite / 30 comments
#7: self-portrait
hot night
• 926 views / 15 people count this as a favorite / 24 comments

#8: self-portrait
• 2247 views / 15 people count this as a favorite / 8 comments

#9: self-portrait
no curls this time - mad eyes
• 1012 views / 13 people count this as a favorite / 21 comments
#10: self-portrait
strange light
• 447 views / 13 people count this as a favorite / 15 comments
Acesso em 10/07/2007.

- 71 IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO

Lista das dez imagens mais comentadas segundo o

#1: self-portrait
• 7241 views / 178 people count this as a favorite / 67 comments

#2: self-portrait
this is part of the andros hertz project by helga stein
• 3049 views / 74 people count this as a favorite / 40 comments
#3: self-portrait
cattle farm @ country side of brasil
• 1519 views / 26 people count this as a favorite / 30 comments

#4: self-portrait
• 7077 views / 84 people count this as a favorite / 30 comments

#5: self-portrait
• 3981 views / 76 people count this as a favorite / 25 comments

#6: self-portrait
hot night
• 926 views / 15 people count this as a favorite / 24 comments
#7: self-portrait
no curls this time - mad eyes
• 1012 views / 13 people count this as a favorite / 21 comments
#8: self-portrait
looking for a flight...
• 350 views / 6 people count this as a favorite / 18 comments

#9: self-portrait
• 1582 views / 11 people count this as a favorite / 18 comments

#10: self-portrait with twin
• 452 views / 1 person counts this as a favorite / 17 comments

Acesso em 10/07/2007.
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Lista das dez imagens mais vistas segundo o

#1: self-portrait
• 7241 views / 178 people count this as a favorite / 67 comments

#2: self-portrait
• 7077 views / 84 people count this as a favorite / 30 comments

#3: self-portrait
• 3981 views / 76 people count this as a favorite / 25 comments

#4: self-portrait
this is part of the andros hertz project by helga stein
• 3770 views / 40 people count this as a favorite / 11 comments
#5: self-portrait
this is part of the andros hertz project by helga stein
• 3049 views / 74 people count this as a favorite / 40 comments

#6: self-portrait
• 2289 views / 7 people count this as a favorite / 3 comments

#7: self-portrait
• 2247 views / 15 people count this as a favorite / 8 comments

#8: self-portrait
• 1582 views / 11 people count this as a favorite / 18 comments

#9: self-portrait
cattle farm @ country side of brasil
• 1519 views / 26 people count this as a favorite / 30 comments
#10: self-portrait
this is part of the andros hertz project by helga stein
• 1400 views / 1 person counts this as a favorite / 6 comments
Acesso em 10/07/2007.
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Os comentários de uma das imagens mais visitadas do Flickr:

claudiaveja

says:

I like your editing ideea
grate photography
you have a fave and also this was
posted at the SECOND category of the:
advertising
CONTEST
bob_plant_br says:
lindo isso!
gosto da rigidez do corpo e a falta de movimento.
projeto bem interessante!
Jeffrey K

says:

awesome photo!
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Feralm says:
This whole series hasa fantastic surreal quality to it, almost as if you are a mannequin.
Amazing.
el_santos

says:

¡Caramba!
JuliusTheCat

says:

Again, speechless!
_G*Squared_

says:

That. Is. Amazing.
phlored says:
WoW! your sleNder mId-seCtion givEs this photo a surrealist Tone. I absoluTely love thiS shot!
darkbeans

says:

very cool
darkbeans

says:

i really like it. reminds me of the attack of the 50ft woman movie poster...
though this way sexier. : D
etravus

says:

fantastic image
coldnomore says:
50ft woman comment very true - such a wild perspective in this shot. I keep getting additional
impressions from all these images as I view more of them. Now I start to get a strong feeling
of irony about the bimbo label attached to the average model. And Ellen von Unwerth's work
springs to mind, too.
Ghost Static says:
Excellent shot!! Excellent Pose!!
The Norwegian

says:

unreal!
( Hendy ) [deleted] says:
Bloody hell!

- 75 IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO

dpcom

says:

excellent idea
adrianoquatro says:
Surreal !!
Que foto linda !
decembre

says:

♥ Don't forget to post this interesting portrait and some other you love, in my beautiful pool
"Portrait Faces"
!borghetti says:
é... eu sabia!! Vc nao seria mais uma 'flickr'
eu sabia q tudo q eu ia ver, seria d+!
amei!!
:)
Eclectic Al

says:

i like
- the disproportionate left hand.
- the color tone of your skin
- the red on the lips
- the pose (like a super catwoman ready for action)
- the nice body, of course.
thanks for sharing this set!
Ghost Static says:
Helga. I love the rest of your work but I keep coming back to this one. It deserves to be on the
cover of ID magazine (www.i-dmagazine.com)
Zentw

says:

i love this too
César Miguel

says:

Are you real? You are form Sky¡
Greetings¡
henrymacario

says:

O resultado é inacreditável!!!
Parabéns pelo trabalho!
luvi

says:
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A Big Fave
You are invited to add this image to www.flickr.com/groups/bigfave
Ynfidel

says:

wow. bellissima. i like the pose and the non-human look.
Stox - Ideas playground

says:

« Near to the perfection » is a good summary for the « gorgeous » concept.
► You are invited to post this gorgeous photography in the
ideas playground pool !!!
Clarence the Cross-eyed Lion says:
This can't possible be a real woman! Looks like airbrush art, or computer generated models
like Lara Croft. I love the self timer wire, adds to the surreal, artificial but wonderful look.
. Az

says:

superb image
VORFAS

says:

Increible!!! Que foto geniales!
kuulkers says:
Yes i like this
Acesso em 10/07/2007.
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