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Resumo: Fotografar espetáculos teatrais foi a maneira como me reencontrei com o teatro, com o

palco, e com visões sobre como ser ator e construir narrativas significativas de um texto dramatúrgico.

A lente fotográfica é o palco que escolhi para entender a performance de atores, seu envolvimento com

o espaço cênico e assim constituir um lugar de construção de novos significados, uma possível leitura

sobre as representações de mundo que estão sendo encenado, assim construindo espaços de

enunciação. Neste sentido, este trabalho se propõe a uma reflexão de como se dá o encontro entre o

ato-fotográfico e o fazer teatral, entre o jogo de ordem performativo realizado por sujeitos

enunciadores operando em dispositivos e códigos diferentes, mas que se encontram e movimentam

sentidos. No ato-fotográfico mais do que registrar, é possível criar, re-significar os espetáculos teatrais,

estabelecendo uma relação com o outro, com o seu fazer.

Palavras-Chaves: fotografia, espetáculo, enunciação.

Na fotografia um novo palco. O palco do mesmo espetáculo. Um espetáculo re-

significado. No recorte da imagem fotográfica e no palco, espaços de enunciação. Na

narrativa do texto fotográfico o encontro de elementos que compõe: uma cena, um olhar - o

meu olhar no exercício de sua subjetividade. Um jogo de ordem performativo entre a

fotografia e o fazer teatral. Essas frases carregadas de significados vêm à tona toda vez que

penso no meu trabalho como fotógrafa de espetáculos teatrais. Há três anos quando iniciei

este trabalho, a “única” intenção era a de registrar, garantir a documentação de um momento

cênico que acabaria ali no palco, naquele instante. Mesmo que o espetáculo fosse

apresentando inúmeras vezes, todas elas seriam diferentes, seja no ritmo, no palco, nos atores,

no cenário, então, aquele momento único estava eternizado na imagem.

No entanto, somente a intenção de registrar, no sentido de registro como algo

inocente, desprovido de qualquer motivação além do documento, não me cabia mais. Senti a

necessidade de me apropriar e refletir essa prática, pensando quais significados e leituras que

poderia realizar a partir deste olhar. Foi uma maneira, também, de me reencontrar2 com o

fazer teatral, já que não consegui levar adiante minha formação no curso de Artes Cênicas.

1Mestranda em Ciências Sociais, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sob orientação da
Profª Drª Luciana Hartmann, com o projeto “Marcas e marcos de uma cultura de fronteira à luz da
fotoetnografia”. Graduação em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, pela UFSM.
2 Uso o verbo “reencontrar” com o teatro já que comecei a cursar Artes Cênicas em 2005, quando já
cursava Jornalismo e depois de levar os dois cursos juntos durante dois anos, optei por abandonar a
formação em teatro e então acabei finalizando somente o curso de Jornalismo.
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Por meio da fotografia, passei a vivenciar e re-significar os espetáculos teatrais que

fotografava, entendendo no ato-fotográfico uma possibilidade de criar narrativas

significativas, encontros entre: atores, leitura dramatúrgica, espaço cênico, figurinos e

cenários.

Por este motivo, as reflexões propostas aqui giram em torno do ato-fotográfico

como recorte e como minha leitura de determinada realidade. A re-significação do espetáculo

a partir das escolhas feitas no ato-fotográfico por meio de diversas técnicas e de determinados

enquadramentos, criando um espaço de enunciação. Por fim, o encontro da máquina

fotográfica com o ator, momento que é estabelecido um jogo, no qual a máquina é inserida no

contexto da peça teatral, no desenrolar de determinadas performances. Todas essas reflexões

partem da experiência de um exercício prático, em que eu como fotógrafa, tenho me

encontrado em muitos palcos: no público, “entre” e em cena.

Ato I – O jogo performativo no espaço de enunciação entre a fotografia e a prática

teatral

Antes de adentrar nas reflexões sobre o ato-fotográfico e sua relação com o fazer

teatral, é importante definir enunciação, lembrando que este termo faz parte dos estudos da

lingüística, mas pode ser apropriado para entendermos o recorte da fotografia, e do espetáculo

teatral e os significados impregnados nos seus textos. Segundo Peruzzolo (2002), a

enunciação é uma instância, um lugar e um trabalho realizado pelo enunciador responsável

pela construção de um discurso. A enunciação corresponde a um espaço de incursões

realizadas pelo sujeito enunciador, a partir de um universo de códigos, dos quais ele deixa

marcas espalhadas pelo discurso organizado:

A função da enunciação enquanto ato é constituir a manipulação do discurso em forma de
texto, isto é, sob forma de signos e de relação entre signos. Assim que o enunciador faz
uma série de “escolhas” de pessoa, de tempo, de espaço, de figuras, de categoria, de
termos e com eles conta, diz, informa alguma coisa. (PERUZZOLO, 2002:151)

O sujeito enunciador ao contar algo constrói um enunciado, uma narrativa, por fim

organizando um discurso, a partir de suas escolhas. O autor, ainda, acrescenta que a

enunciação corresponde ao movimento de afirmação de ideias, de desejos, que é único, se

entendermos que as condições de produção jamais serão as mesmas, pois, cada vez que

construímos um discurso, novos sentidos serão movimentados. Neste texto, Peruzzolo

constrói sua argumentação sobre enunciação levando em conta o discurso construído a partir
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da fala ou do texto escrito, porém, para este trabalho retomo essa discussão com a intenção de

perceber que o discurso pode ser construído por meio do texto da fotografia, também do fazer

teatral.

No espaço de enunciação do recorte fotográfico, o fazer teatral pode ser re-

significado, ganhando na imagem novas maneiras de ser vivido. Segundo Arthur Omar

(1997), a fotografia não para o tempo, mas abre a trama do tempo extraindo daí algo que já é

fotografia. Ela não fixa, mas modula o tempo. Assim, o autor afirma que o ato-fotográfico

representa a propriedade estética das coisas: os instantes de êxtase, de espanto, de

sensualidade, de desconfiança, que são extraídos da natureza, mas acima de tudo produzidos

pelo olhar do fotógrafo. Por meio do fazer fotográfico, para mim também do fazer teatral, o

sujeito enunciador é capaz de descobrir a “glória” que atravessa as coisas mais insignificantes,

fazendo surgir, os corpos e suas máscaras, determinando o que Arthur Omar chama de

“ressurreição estética”.

E essa propriedade estética impregnada nas coisas é ainda mais visível nos

espetáculos teatrais, que já partem de um fazer que considera: a leitura de um texto

dramatúrgico, a encenação do ator, a construção de um cenário, enfim elementos que juntos

compõe um “todo” repleto de sentimentos e das mais diversas formas de manifestações.

Assim, a fotografia ao modular o tempo, dá forma e sentido para as emoções vividas no palco,

num jogo de ordem performativo (Dubois, 1993), na concepção lingüística do termo, em que

dizer é fazer, bem como em seu significado artístico, a performance.

Ao se falar de performance não podemos esquecer que seu conceito é bastante

abrangente, podendo ser encontrado nas artes, na antropologia e até mesmo para tratar do

desempenho de práticas cotidianas. Segundo Langdon (1999), o conceito de performance nos

últimos vinte anos é caracterizado pelo “imprevisto ou indeterminado, pela heterogeneidade,

polifonia de vozes, relações de poder, subjetividade e transformação contínua”, características

ligadas ao mundo pós-moderno. Para a autora, no entanto, ao tratar de performance, é

importante se pensar em dois paradigmas da antropologia: a vida social como uma

dramaturgia ou um drama social, e a perfomance com um evento.

Bauman (2008) discute três principais concepções nas abordagens de performance:

as performances culturais, a performatividade e a performance como comunicação habilidosa.

As performances culturais estão ligadas à Émile Durkheim onde estas correspondem aos

momentos que valores e significados de determinados grupos sociais são representados de

forma simbólica ou são corporificados, ou seja, performados. Ao que se refere à
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performatividade, provinda das discussões do lingüista John Austin, a abordagem procura

entender que todo enunciado é uma ação. A terceira característica pontuada por Bauman se

concentra nas reflexões sobre a perfomance como comunicação habilidosa: nas relações entre

a forma lingüística, sua função social e seu significado cultural, dirigindo sua preocupação

para a poética da ação. Conforme Bauman, a poética é tomada como uma prática discursiva,

pois, toda expressão lingüística é situada, socialmente constitutiva e polifuncional.

Para mim, essas interpretações e entendimentos de perfomances e de

performatividade, podem ser ligadas aos conceitos de enunciação, ou seja, ao ato de construir

um discurso, organizar códigos de uma linguagem no sentido de produzir possíveis leituras

sobre o mundo. Por isso, é importante pensar em como as performances são construídas.

Entendo que ao falar de um jogo de ordem perfomativo que acontece entre/na fotografia e o

fazer teatral, evoco o sentido desenvolvido por Bauman de performatividade, em que todo

enunciado é uma ação. Uma ação desenvolvida, pelos atores no palco ao representarem um

espetáculo teatral, ao fotógrafo no ato-fotográfico ao re-significar o fazer teatral, ao construir

uma leitura sobre o que está sendo encenado no palco. Vale lembrar aqui das ideias

desenvolvidas por Dubois (1993) que considera qualquer fotografia com um golpe, com uma

jogada.

Segundo Dubois (1993) a fotografia pode ser tomada com um jogo, uma partida em

andamento, em que cada um dos seus parceiros: fotógrafo, observador, referente, se arriscam

tentando realizar a jogada certa. Conforme o autor, neste jogo todas as artimanhas são válidas,

e todas as oportunidades devem ser aproveitadas:

E a cada jogada, todos os dados podem ser mudados, todos os cálculos devem ser
eventualmente ser refeitos. Em foto, tudo é um problema de sucessividade. É a lógica do
ato: local, transitória, singular. (DUBOIS, 1993:162, grifo do autor)

Interpretando o que o autor considera como problema de sucessividade, temos que

pensar que a fotografia é o tempo todo refeita, assim, remetendo ao sentido performativo,

onde a construção de um enunciado é acima de qualquer coisa uma ação. Ao mesmo tempo,

fotografar é pensar em performance como comunicação habilidosa, tomando como referência

a poética da ação, uma prática discursiva, em que expressão lingüística é situada socialmente

e tendo múltiplas funcionalidades. Por isso, fotografar espetáculos tem sido, para mim, o

encontro entre o fazer fotográfico e o teatral, considerando que estes dois espaços de

enunciação constituem um encontro profícuo para se pensar em performances.
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Para Omar (1997) ao fotografar lixa-se, num só movimento, a figura e o fundo, e

isso se faz com a câmera colada ao próprio rosto, onde o corpo permanece em moto perpétuo

dentro da cena, e a câmera recebe os impactos provindos de passos, giros, risos, lágrimas,

golpes, tremores, temores. Segundo Omar, o fotógrafo se coloca imóvel em relação ao seu

objeto, por que se move com ele e juntos se deslocam como um único conjunto em relação ao

mundo. Assim, o fotógrafo não está observando o outro, não está analisando, mas está em ato

com o outro e neste encontro, que para mim é performativo, o instante surge.

E nesse instante que surge o clic, o “momento decisivo” citado por Cartier-Bresson,

se concretiza um “encontro” entre o ato-fotográfico e o fazer teatral. Ao pensar em encontro,

dialogo com Grotowski (1981; 1987), que concentrou seus estudos no ator e em uma possível

técnica para a atuação, considerando a dimensão humana, em que existe o encontro como o

outro, um contato, um sentimento de compreensão mútua, e a impressão criada a partir do fato

de que nos abrimos para outro ser, e assim tentamos compreendê-lo. O encontro, neste

sentido, para o autor, seria constituído por uma experiência: concreta, palpável, carnal,

sensorial inserida no tempo e no espaço, uma relação entre duas partes, que constituem uma

totalidade. Ainda, para Grotowski (1987), um encontro depende de organização, preparação,

um lugar específico e de um tempo, emergindo de experiências vividas em comum, para isso,

o autor, acrescenta que o corpo está presente na experiência vivida.

Por fim, para dialogar com as reflexões propostas neste trabalho descrevo uma

experiência vivenciada por mim durante um dos espetáculos teatrais que fotografei. O

espetáculo La perseguida é um trabalho de clown, encenado somente por um ator. Sua

primeira apresentação se realizou no espaço da Praça Saldanha Marinho em Santa Maria, em

que o espetáculo dependia essencialmente das reações do público, de sua cumplicidade no

jogo proposto pelo ator-clown. Como o espetáculo aconteceu em um espaço que não era pré-

determinado, fotografei o tempo todo me deslocando pela praça em torno/entre o círculo

formado pelo público. Neste sentido, muitas vezes o jogo proposto pelo ator se direcionava a

mim, na verdade, para a máquina fotográfica. Ao jogar com a máquina fotográfica, o ator de

forma cômica olhava para a câmera, realizando “poses”, que parte da ideia de senso comum,

que fotografar é fazer poses, improvisar a melhor maneira de ser visto no retrato.
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Entendo que neste momento, no jogo proposto pelo ator diante de uma máquina

fotográfica, acontece efetivamente um encontro. Para o ator o encontro se efetiva nas

motivações do processo de criação. Para o fotógrafo o encontro se dá em cada momento

decisivo que expressa emoções. E nesse encontro, que a meu entender é um jogo de ordem

performativo, se efetiva os espaços de enunciação tanto na fotografia, quanto no fazer teatral.

Já no dia seguinte o espetáculo foi apresentado em outro palco, no Teatro Caixa Preta, da

UFSM, um espaço cênico completamente diferente da proposta do dia anterior, por isso

fotografei sentada na primeira fila do público. Inspirado no jogo estabelecido na primeira

apresentação, o ator-clown, dessa vez ao olhar e jogar com minha máquina fotográfica, retira

de sua caixa de objetos cênicos sua própria máquina fotográfica, remetendo, ao jogo, ao

encontro estabelecido na primeira apresentação. Este é apenas um exemplo de experiências

vivenciadas por mim no palco, entre, e no público. Nessa experiência empírica de fotografar

espetáculos entendo que posso pensar em possíveis encontros de ordem performativa, espaços

de enunciação, assim leituras possíveis sobre o mundo.
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