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A SUBVERSÃO DO DOCUMENTO
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a perspectiva foi o pecado original 
da pintura ocidental. 

andré bazin
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camera obscura
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DEBATE ROSALIND KRUASS VS. PETER GALASSI 

• Peter Galassi: “Before photography” (1981)
 • A fotografia como arte no século 19

• Rosalind Krauss: “Espaços discursivos da fotografia”
 • No século 19 a fotografia circulava em outro espaço discursivo, que não o da arte.
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“Hoje, em todo lugar, tenta-se desmantelar o arquivo fotográfico, quer dizer, o conjunto das 
práticas, instituições, relações de onde surgiu inicialmente a fotografia do século XIX, para 
reconstruí-lo no quadro das categorias já construídas pela arte e sua história. Não é difícil 
imaginar quais os motivos de semelhante operação, mas o que é mais difícil de entender é a 
indulgência para com o tipo de incoerência que isso produz.”

(R. Krauss, Os espaços discursivos da fotografia. in ‘O fotográfico’, p. 56.)
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André Rouillé, A fotografia: entre 
documento e arte contemporânea. Ed. 
Senac, São Paulo, 2009.

André Rouillé: Professor da Universi-
dade Paris VIII, e editor do site www.
paris-art.com. Historiador e teórico da 
fotografia, defendeu uma tese sobre o 
nascimento da fotografia no século 19.
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POR QUE ESSE LIVRO É IMPORTANTE?

• O livro oferece um esquema para a compreensão da história da fotografia que é relativamente 
original. Como todos os esquemas, há problemas, mas a estrutura do esquema serve para ajudar 
a compreender as transformações da fotografia desde o século 19.

• A tese central do livro propõe uma nova compreensão das relações entre arte a fotografia. 
Essa relação, que muitas vezes foi tida como evidente, é questionada e colocada em outra 
persepctiva. Para Rouille, arte e fotografia são dois campos diferentes, duas formações 
discursivas diversas.
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• Há dois conceitos centrais para entender a reconstrução da história da fotografia de 
André Rouillé :

  a) “formação discursiva”/“regimes de verdade” (M. Foucault)

  b) “campo”(Pierre Bourdieu) 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS:
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• Conjunto de enunciados, de  discursos estabelece as regras do que é o verdadeiro, do que 
aceitável, do que é possível ser dito sobre algum objeto. 

FORMAÇÃO DISCURSIVA/REGIMES DE VERDADE 

CAMPO:

• Espaço social formado por agentes individuais e coletivos que estabelecem suas próprias 
regras, leis e hierarquias, e que se modifica a medida que ações são exercidas.
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PREMISSA DO ARGUMENTO:

É apenas a partir da década de 1970 é que a fotografia entra no mundo ou no “campo” 
da arte. Paradoxalmente isso acontece no momento de declínio da fotografia como 
documento:

“A legitimidade cultural e artística da fotofrafia é recente. Por volta dos anos 1970, na França e no mundo 

ocidental, produziu-se uma forte mudança de tendência. Criaram-se numerosos festivais, revistas, galerias; 

publicaram-se obras; abriram-se escolas especializadas e departamentos universitários; realizaram-se estudos 

e pesquisas históricos e teóricos; constituíram-se coleções privadas; obras ingressaram em museus, e houve uso 

crescente de procedimentos fotográficos pelos artistas, nascendo, assim, um mercado. Em resumo, a prática e 

as produções fotográficas migraram do restrito território do útil para o da cultura e da arte”. p. 15.
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ESTRUTURA DA ARGUMENTAÇÃO:

1. Entre documento e expressão.
Das origens da fotografia e o predomínio da função documental,  até o momento de subversão do 
documental e o surgimento da fotografia expressão.

2. Entre fotografia e arte.
Argumenta em favor de uma separação entre a “arte dos fotógrafos” e a “fotografia dos artistas”.

3. A arte-fotografia.
Contextualiza os motivos e as formas pelas quais a fotografia entra no campo da arte 
contemporânea.
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ENTRE DOCUMENTO E EXPRESSÃO

• A fotografia nasce divida entre instrumento de precisão e suporte para a arte; 
 • a fotografia é uma “arte de feira”.  (Walter Benjamin, “Pequena história da 
fotografia.”)

•A função documental/técnica prevalece sobre outras possibilidades e inserções;
 • o retrato/a cidade/a guerra/o controle/jornalismo

• Declínio da fotografia documento e ascensão da fotografia expressão.
 • o declínio da objetividade em favor da subjetividade.
 • Declínio da imagem-ação/Ascenção da televisão
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O REGIME DA FOTOGRAFIA-EXPRESSÃ0

“A equivalência sem brechas entre as imagens e as coisas apoioava-se em uma tripla negação: a 
da subjetidade do fotógrafo; a das relações sociais ou subjetivas com os modelos e as coisas; e 
a da escrita fotográfica. É o inverso desses elementos que caracteriza com exatidão a fotografia 
expressão: o elogio da forma, a afirmação da individualidade do fotógrafo e o dialogismo com 
os modelos são os seus traços principais. A escrita, o autor, o outro: para uma nova maneira de 
documento.” p. 161.
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O REGIME DA FOTOGRAFIA-EXPRESSÃ0

• A fotografia de moda/editorial;
 • Richard Avendon: ficcionalização do cotidiano/criação de estilos de vida/efeito de 
real

•A fotografia de pesquisa;
 • Robert Frank: “The Americans” (1958). (afirmação da subjetividade)
 • Abertura de possibilidades.
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 A ARTE DOS FOTÓGRAFOS

“A arte dos fotógrafos inscreve-se em um longo processo de autonomização da fotografia diante 
dos valores práticos ou comerciais, processo que dsemboca na invenção simultânea do olhar 
puro e da fotografia pura, feita para ser olhada nela mesma e por ela mesma.” p. 236.
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 A ARTE DOS FOTÓGRAFOS

• O Calótipo
• O Pictorialismo
• A Nova Objetividade
• A Subjektive Fotografie
• A Fotografia Criadora
• O Neopictorialismo
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CALÓTIPO

 Calvert Richard Jones, about 1845



20

PICTORIALISMO

Stieglitz, “Winter – Fifth Avenue”, 1893.
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NOVA OBJETIVIDADE

Eva Besnyö, 1931.
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SUBJEKTIVE FOTOGRAFIE

Peter Keetman, 1950.


