O Fotográfico
“De que maneira o fato de tratar-se de uma fotografia e não de um quadro
afeta o sentido dessa imagem? Que categorias de condições formais vigoram
em um caso e não no outro? Em suma, qual é o ‘espírito’ próprio à fotografia?”.
Essa é uma das questões colocadas por Rosalind Krauss em O fotográfico,
lançamento da Gustavo Gili Brasil, e que resume a proposta do livro: textos
teóricos a partir da análise de fotógrafos e de suas obras.

A autora parte da fotografia como um objeto teórico, com análises sempre
apoiadas em estudos do signo e da semiótica, citando autores como Roland
Barthes e Walter Benjamin. Por muitas vezes, relaciona a fotografia a trabalhos
de artistas-pintores como Pablo Picasso, Marcel Duchamp, ou impressionistas
como Claude Monet, sempre em busca de aproximações e relações como
representação do espaço, do traço, da luz.
O livro é composto por vários artigos escritos por Rosalind, de tempos diversos
– e que também remetem a épocas diversas. Há artigos, por exemplo, em que
Rosalind remonta ao surgimento da máquina fotográfica e sua função na
sociedade desde então, em outros, chega até o presente e explora o papel da
fotografia no mundo contemporâneo. No caminho, redescobre papeis mais
artísticos, como o da fotografia surrealista, e acompanha o trabalho de alguns
fotógrafos, como Man Ray e Brassaï, dedicando-se a analisar algumas de suas
fotografias.
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Ao analisar o trabalho e as escolhas de alguns fotógrafos, Rosalind mostra
como a fotografia ultrapassa o estatuto de simples veículo passivo ao mesmo
tempo em que é vista como veículo do real.
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