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Proposta do curso: 

O curso discutirá o estatuto da imagem fotográfica na arte 
contemporânea e seus modos de presença como parte de uma investigação 
sobre os processos de individuação da fotografia e da construção de sua 
visualidade na atualidade. A problemática que nos moverá aqui surge da 
observação de que no campo da arte contemporânea há uma recorrência tanto 
de imagens que fazem referência ou se situam na fronteira de outras artes 
(pintura, escultura, cinema), como de imagens de cunho documental que não 
parecem, porém, nem ter uma função de representação do real nem um caráter 
eminentemente narrativo. São em geral imagens do banal e do cotidiano, de 
arquiteturas e paisagens, de objetos e de rostos sem expressão. Imagens que 
parecem mais falar de nossos modos ver o mundo e de inventá-lo do que 
propriamente de narrá-lo.  

Embora este tipo de imagens, ditas “objetivas” (Rouillé, 2009; Cotton, 
2010, Poivert, 2010) e produzidas por artistas como Jeff Wall, Wolfgang 
Tillmans, Hans-Peter Feldman, David Claerbout, Sam Taylor Wood, Candida 
Hoffer, Rineke Dijkstra, Paul Pouvrau, entre tantos outros, não caracterize todo 
o universo de imagens fotográficas na arte hoje, chamam a atenção 
exatamente por sua legitimação fora das tematizações e funções usuais da 
fotografia. A legitimidade e o valor dessas imagens como “arte” não parecem, 
contudo, ser suficientes para explicar o estatuto de que gozam e seus modos 
de produção e circulação por distintos espaços, dentro e fora do circuito das 
artes. Antes, tal legitimidade nos faz pensar na condição da fotografia como 
montagem de elementos e temporalidades diversas (Benjamin, 1993; Didi-
Huberman, 2010; Rancière, 2010) e não necessariamente algo entre 
“documento” e “expressão” (Rouillé, 2009). Como campo de relações entre 
imagens, entre tempos e formas de representação, o que essas imagens 
parecem colocar como questão é justamente em que medida o documental e o 
expressivo seriam os únicos elementos constitutivos da natureza do fotográfico. 

Nesse sentido, interessará ao curso analisar alguns dos processos que 
participam da construção da visualidade da fotografia na arte como forma de 
evidenciar sua inscrição em regimes de enunciação e de visibilidade. É por 
meio de tal inscrição que o curso procurará discutir o que Jacques Rancière 
chamou de “pensatividade das imagens” e tratar as práticas artísticas 
contemporâneas com fotografia como questão de comunicação, quais sejam: 
como pensar a fotografia para além de seus aspectos meramente técnicos, 

 

 



documentais ou expressivos? Como pensar o caráter de “expansão” das 
imagens, dado pelos atravessamentos de fronteiras entre fotografia e outras 
artes? Quais as contribuições da tecnologia para pensar a natureza híbridas 
dessas imagens? Em que medida seria possível pensar a fotografia 
contemporânea não como um devir da própria técnica, da fotografia ou da arte, 
mas como campo de relações que evidencia sua natureza sociotécnica?  
 
Programa 
 
Unidade 1 - IMAGEM, TECNOLOGIA E AS ARTESANIAS DA 
COMUNICAÇÃO  
A Fotografia como híbrido sociotécnico e operação de montagem. Fotografia 
como forma de pensamento forjado com a técnica e não apenas através da 

técnica. Fotografia contemporânea na arte: modos de presença e questões 
para a comunicação.  
 
Unidade 2 - REGIMES DE VISIBILIDADE DA FOTOGRAFIA  
Para além do índice: máquinas, modelos de visão, de percepção e produção 
subjetiva. Quando somos vistos pelo que olhamos: partilhas do sensível ou 
estética e política no ato fotográfico. Fotografia: entre objetividade e 
subjetividade? documento e expressão?  Da estética do instantâneo à política 
das redes.  
 
Unidade 3 - A PENSATIVIDADE DAS IMAGENS: DISCURSOS, 
MATERIALIDADES E REDES 
Imagem expandida e os limiares do fotográfico: pintura, literatura, cinema. 
Rastros das imagens e de seus fazeres: reatando o nó górdio entre humanos e 
não-humanos na trama fotográfica. Fotografia do presente e os primitivos do 
futuro: e se jamais fomos contemporâneos? 
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