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Resumo 
 
Busco neste artigo refletir a partir da imagem fotográfica Le Baiser de l’Hôtel de Ville, de 
Robert Doisneau, seus desdobramentos socioculturais e seu poder enquanto imagem que 
entra para um imaginário coletivo sendo um ícone do romantismo parisiense. Nesta época, 
as cenas política, histórica e social transformavam as leituras das imagens e do mundo 
contextualizadas pelo período entre-guerras. Jogos agonísticos, rastros, vestígios e 
perversidades entram em cena e as relações entre homem, mundo e imagem são 
tensionadas. A comercialização, os direitos de imagem e a crise no conceito de “verdade”, 
alteram o estatuto e a percepção sobre a “fotografia de rua”. 
 
Palavras-chave: fotografia de rua; imagem; romantismo; Paris; Robert Doisneau. 
 

 
 
 
Um pescador da imagem 
 
 

Como e em quais condições uma imagem de afeto afeta? As questões da ordem do 

sublime e do banal são delicadas. Como representar o afeto sem ser piegas? Como 

organizar fotograficamente o irrepresentável? Foi a partir de uma pauta da revista norte-

americana Life, em 1950, que o francês Robert Doisneau foi para a rua em busca de 

imagens de um romantismo juvenil parisiense para amenizar as assolas do pós-guerra. Na 

esteira do jargão francês chasseur d’image, o fotógrafo se autodenominava um pêcheur 

d’image, o qual, segundo ele, estaria bem próximo à cena, testemunhando in loco, à espera 

paciente, à espreita do bom momento para captar os instantes da vida cotidiana.  

Doisneau nasceu em 1912 e com quase quarenta anos já era conhecido como 

“fotógrafo de rua”, que pelas lentes captava os lances espontâneos do dia-a-dia. De certa 

forma, acreditava-se que ele captava a realidade, apresentando uma prova imparcial e 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Curso de Comunicação Social, Linha de Pesquisa Práticas Culturais nas Mídias: Comportamentos e 
Imaginários da Sociedade da Comunicação, da PUC-RS, email: betasimon@gmail.com. 
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neutra dos acontecimentos, com mínimas interferências às cenas cotidianas, quase como 

uma voyeur. Hans-Michael Koetzle, em uma coleção de fotografias ícones da história 

mundial (2002), descreve um Doisneau tímido, humilde e modesto, que matém, uma certa 

distância das cenas. Ele entrou para a história da fotografia como o máster da “candid 

camera” (Koetzle, 2002, p. 75), ou seja, como um espectador à espreita, escondido, 

esperando a pescaria lhe render boas imagens.  

Sua timidez também foi relatada em outros livros e matérias jornalísticas3, – apesar 

da declaração de Doisneau de que o que mais gostava era justamente conversar com 

pessoas desconhecidas. sobre o fotógrafo, nem seu caráter humanista e poético, captando, 

‘os gestos comuns das pessoas comuns em situações comuns’. Doisneau não esconde nos 

seus traços  o começo de sua carreira profissional como desenhista gráfico, que brinca com 

as linhas, compondo formas, figuras e movimentos. Contratado pela automobilística 

Renault, onde trabalhou de 1934 à 1939, ele foi responsável pela criação imagética da 

instituição num período de entre-guerras, depressão econômica e totalitarismo francês. Sua 

primeira missao na empresa foi relatar e arquivar visualmente tudo o que era invisível aos 

olhos externos, ou seja, ambientes internos como escritórios, linhas de montagem, a escola 

de aprendizes. A segunda missão foi elaborar publicidades pautadas pelas belezas da vida. 

Como afirma a historiadora e crítica de arte do conservatório da Coleção Renault, Ann 

Hindry4, no começo, a timidez de Doisneau fez com que ele não se aproximasse de seus 

objetos e produzisse fotografias das salas de máquinas com efeitos de iluminação 

extraordinários e retratasse seus personagens ainda com certa distância.  

Essas imagens foram fundamentais para a instituição de um imaginário modernista 

ocidental de produção industrial e legitimação econômica e política  da França. A dureza da 

linha de produção ganhava os contornos poéticos e sensíveis do fotógrafo. Aos poucos, ele 

se aproximou dos operários, descobrindo outras formas de dureza, não mais a das 

máquinas, mas a da vida difícil. A ironia e o humor, características maracantes de sua obra, 

eram, talvez, formas de retratar com beleza e leveza o trágico pelo qual os trabalhadores 

passavam. Doisneau encontra na rua seu grande laboratório, onde se refugira  e se inspira 

desde o início de sua carreira e, mais intensamente, quando é demitido da Renault. 
 

                                                
3 Para mais detalhes, veja referências online ao final deste artigo. A declaração de Doisneau pode ser escutada no Video 
Contacts Vol1 Robert Doisneau”. 
 
4Video: “Le Renault de Robert Doisneau” - Renault TV (26’). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kowj49BOfTg Acesso em: 01 jul 2015.  
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A fotografia não é somente um meio de comunicação, mas um olhar sobre 
o mundo, um comprometimento humanista, uma mensagem de paz. Robert 
Doisneau se fez testemunho dos eventos sem importância. Ele acreditava 
no homem, pelo seu valor e suas qualidades (RenaultTV, [s.d.]).  
 

 

A imagem de Doisneau nas mídias e nos blogs beira o arquétipo do bom-moço, um 

humanista, por fazer pelos “retratos das pessoas simples de Paris e [de] seus arredores... 

artesãos, operários, namorados, mendigos, meninos de rua, todos foram alvo de sua 

máquina fotográfica”5. Ele perseguia o banal, que de tão corriqueiro, perdia-se na 

familiaridade do olhar. Doisneau dava o salto adentrando os conhecimentos que iam se 

constituindo com os pequenos desvios do cotidiano, como nos ilustrou Walter Benjamin 

(2004). E este salto é “o sinal insignificante da autenticidade, que o distingue de toda a 

mercadoria de série fabricada a partir de um molde” (p. 245). Nesta distinção, o fotógrafo 

humanista e poeta, consagra seu lirismo e espírito lúdico em um ensaio para a revista Life, 

que selaria sua imagem aos clichés dos casais românticos e à figura de uma Paris dos 

amantes.  

Em contraponto aos augures da guerra, a cidade da década de 1950 emanava 

superação, amor e ternura por todos os cantos. O subtítulo da matéria diz que “em Paris, 

jovens amantes se beijam onde quiserem e ninguém parece se importar”6. A noção 

arquetípica de Paris como cidade do prazer sensual e do comportamento despojado vai se 

legitimando por meio da – também arquetípica – atividade ao ar livre que éa demonstração 

pública de afeto, como afirma matéria de Jon Henley, em The Guardian7. Paris não é mais 

apenas cenário, ela se torna personagem e enredo. A cidade aparece nas fotografias com 

ares lascivos, permissivos e seus marcos arquitetônicos ajudam a emoldurar e abraçar os 

amantes. As mídias contribuem para ratificar e legitimar esses estereótipos do romantismo, 

dentro do movimento de “eterno-retorno”: “qualquer forma considerada válida implica a 

volta do mesmo, o assentamento do diverso sobre a unidade idêntica” (Lyotard, 2004, p. 

223). 

 
                                                
5 Blog “Côté Cour, côté Jardin”. Disponível em:  
  http://cotecourcotejardin.blogspot.com.br/2010_02_01_archive.html Acesso em: 29 jun 2015. 
 
6 A reprodução da primeira vez em que a fotografia do beijo saiu na imprensa está na matéria “Robert Doisneau’s 

Contact Sheets”. Disponível em: https://iconicphotos.wordpress.com/tag/robert-doisneau/ Acesso em: 29 jun 2015. 
Também pode ser vista no livro Photo Icons (Koetzle, 2002, p. 77).  

 
7 Matéria: “55 years on, the controversial kiss that could be worth £10,000”, de Wednesday 13 April 2005. Disponível em: 

http://www.theguardian.com/world/2005/apr/13/france.arts Acesso em: 29 jun 2015. 
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Comercialização, Direito de Imagem e Crise da “Verdade” da “Fotografia de Rua” 

 

 
 

Entre 1949 e 1953, Doisneau trabalha na revista Vogue, império dos movimentos 

de “eterno retorno” – noção nietzschiana – das economias e forças libidinais com 

insuficiência do pensamento. A revista talvez passe por essa ideia “do mesmo” (que é o 

conceito sobre o corpo social e orgânico), além de transitar pela teoria do “eu”, narcisístico 

e masoquista (Lyotard, 2004, p. 223 e 227). Com o sucesso nos Estados Unidos, as décadas 

de 1950 e 1960 seriam as mais intensas e produtivas para Doisneau. Os anos 1970s e 1980s 

foram marcados pelos sucessos de suas publicações, exposições e premiações. Os livros, 

objetos, postais e cartazes vendiam aos milhares. Doisneau viraria uma estrela midiática 

(Gautrand, 2003). Quando a revista Télérama estampa em sua capa, em 1988, a famosa 

fotografia “Le Baiser de l’Hôtel de Ville”, de Robert Doisneau, sinais de mudanças sociais e 

de rupturas conceituais sobre a verdade da imagem se pronunciavam.  

Os anos 1990 vieram para alterar a percepção e as relações humanas na sociedade 

de então. A magia e a alegria dos caçadores de milagres imagéticos sucumbia junto às 

transformações das cidades.  
 
 
[...] [Doisneau] em breve é apanhado por uma certa desilusão. A sua Paris e 
os parisienses mudam. ‘Os fotógrafos tornaram-se suspeitos’, confiou 
Doisneau a Michel Guerrin, em 1992. ‘Sinto-me pior acolhido [ou seja, já 
não me recebem mais como antes]. A magia acabou. É o fim da fotografia 
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selvagem, dos caçadores de tesouros. Tenho menos alegria interior[, 
admitiu Doisneau]’ (Gautrand, 2003, p. 97). 
 
 

As novas tecnologias revolucionaram o mundo. Os fotógrafos tornam-se pessoas 

indesejáveis e perigosas. Nas cidades, periferias e ruas, pareciam não transitar as mesmas 

pessoas de antes. Eram outros tempos. Andreas Huyssen (2000) discorre sobre uma política 

e cultura da memória. Um fenômeno global de busca por memórias e identidades locais, 

valorizando no presente as histórias do passado. Tanto as glórias, quanto as tragédias que 

deixaram traumas e devem ser lembradas para não serem repetidas. Elas correm lado-a-lado 

com os do processos de revitalização, restauração histórica de velhos centros urbanos, 

cidades-museus e de paisagens inteiras, além da valorização de imagens-arquivos e da 

literatura memorialística e biográfica. “A própria musealização é sugada neste cada vez 

mais veloz redemoinho de imagens, espetáculos e eventos” (Huyssen, 2000, p. 30).  

Não sobra nada com tamanha objetivização. A cidade-personagem vira cidade-

museu, cidade-objeto. Adentra-se seus espaços com a cautela de um voyeur que não quer 

ser desmascarado, ou de um turista em visitação guiada, ou de um flâneur destemido, 

provocador e insaciável. Como poetas da rua, Robert Doisneau e seus amigos Jacques 

Prévert e Robert Giraud também andavam a passos perdidos à la Michel de Certeau, pela 

cidade. Além d’être flâneur, Benjamin (2004), à luz de Bertold Brecht, sugere habitar uma 

cidade com se fosse um hóspede que não deixa vestígios. Entretanto, os rastros fazem parte 

das marcas das experiências, sendo eles visíveis ou não. Assim como se apreende uma 

imagem do cotidiano ou daquele espaço, ali se imprime outra. Começa, portanto, um jogo 

de interações visíveis e invisíveis. São os rastros, as trilhas, as pistas, os vestígios e indícios. 

Os poetas de rua, “suas” cidades, imagens e os seus leitores experimentam esse fascinante 

jogo de metáfora da lógica de um pós-guerra (a dor amenizada pela culturação de imagens 

afetivas). Eles ganham reconhecimento e valorização, inclusive comercial. 

A imagem do beijo em Paris é comprada em grande escala, em tabuleiros de 

quebra-cabeça, canecas, aventais, postais. Cria-se um sentimento em busca de cristalizar 

uma Paris romântica, do tempo lento de outrora, da fotografia em preto e branco, do beijo 

que seria roubado em meio a multidão. O afeto se torna objeto de desejo. Uma nostalgia dos 

“tempos-bons” toma conta do consumismo, o retorno ao passado é facilitado pelas novas 

tecnologias que podem garantir a ilusão do deslocamento e da preservação espacial e 

temporal. Surge um novo jogo político sobre a esfera pública, sobre a democracia, o futuro, 

as novas formas de nacionalidade, cidadania e identidade. “As respostas dependerão, em 
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grande medida, das constelações locais, mas a disseminação global dos discursos de 

memória indicam que algo mais está em jogo” (Huyssen, 2000, p. 33).   

 A cidade de Paris e o afeto são visceralmente consumidos, como um espaço e um 

sentimento perdidos, uma sensação de vazio e despertencimento instaurados (por isso se 

buscaria tanto uma identificação, fortificação simbólica do local frente ao deslocamento 

causado pela globalização). O excesso de presença levaria à procura pelo esquecimento. 

Buscam-se memórias coletivas – para um sentimento de pertencimento – e memórias 

pessoais – para um sentimento de identificação. Dilatam igualmente as atitudes por 

reconhecimento público do indivíduo. Sentir parte da história e ganhar notoriedade passam 

a ser valores estimados (Anchieta, 2014). Com a lei francesa de direitos de imagem, surgem 

diversos homens e mulheres que se dizem protagonistas da cena do beijo. Muitos querem a 

fama, querem a recompensa financeira que tal imagem mercantilizada e banalizada 

adquiriu. Começam então a entrar novos personagens na trama da famosa fotografia.  

Na década de 1990, o casal Denise e Jean-Louis Lavergne entraram com um 

processo solicitando 500.000 francos de indenização por violação de direito de imagem, 

ratificando a dimensão indicial, “verdadeira” e casual da “fotografia de rua”. Eles chegaram 

a fazer testes morfológicos para provar suas semelhanças ao casal de Doisneau. Por outro 

lado, pedindo cinco vezes menos pelo direito de imagem, mais uma porcentagem pela 

utilização comercial da fotografia, entra com um processo também Françoise Bornet, à 

época, uma jovem estudante de artes cênicas da escola de atores Renée Simon, próxima à 

prefeitura de Paris, que era a verdadeira protagonista. Nenhuma das duas ganhou o processo 

no tribunal. O juiz alegou que a fotografia não poderia ser usada como prova de alegação da 

verdadeira protagonista. A história precisou voltar à tona, após já ter sido revelada no livro 

Les doigts plein d’encre, publicado com o amigo Cavanne, com uma tiragem de 300 mil 

exemplares. Robert Doisneau assume que a cena foi teatralizada, encenada e repetida em 

três pontos diferentes da cidade: em frente à Prefeitura, na Praça da Concórdia e na rua 

Rivoli. Françoise estava com seu então namorado Jacques Carteaud, cujo enlace durou oito 

meses após a tomada da fotografia. 

A notícia de que a imagem ícone do romantismo, do arquétipo do instantâneo, do 

realismo poético do cotidiano teria sido teatralizada foi um choque brutal de tamanha 

violência que a descrença em tal processo parecia mais uma ironia e gozação, 

características típicas de Doisneau. Porém, não eram. O “fotógrafo realista” consternou-se 

chamando-se de “um brutal ladrão de imagem” e refletiu sobre a imagem, assumindo que 
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“ela não é feia, mas é uma encenação, eles recomeçaram para mim”8. Doisneau sentiu mais 

pela queda da crença na fotografia à la sauvette.  

Não se sabe se os dois estudantes de teatro foram remunerados ou não, foram 

dirigidos pelo fotógrafo na cena ou não. Histórias se divergem na mídia e nos livros. O 

acontecimento em si não se tem como saber ao certo, agora ficam as narrativas. Mesmo as 

versões trazidas por Françoise e por Doisneau estão em dissonância. Ela alegava não ter 

recebido nada e ter tido toda liberdade para a “atuação” no momento do beijo, enquanto ele 

afirmava ter pago, contratado e conduzido o casal na cena. No jornal Le Parisien, Françoise 

informa que a orientação dele foi: “faça o que vocês quiserem”9. A história ganhou, 

portanto, versões conflitantes, que abrem espaço para outras interpretações, para lacunas, 

perversões a partir dos rastros que são deixados.  

Esta imagem fica entre o explícito, a representação extrema e banalizada no cliché 

do beijo e da caricatura romantizada da cidade de Paris, ao mesmo tempo que em que seu 

antagonismo provocador da imagem, a guerra, a completa com a figura da dor, da solidão, 

da mentira, da traição que o leitor pode ter sentido em relação ao fotógrafo por ter 

escondido a verdade por tanto tempo. A fotografia do afeto, pelas perversões propostas por 

Didi-Huberman (2003), abre-se para as figuras da incredulidade. Acredito que a imagem 

fotográfica, assim como afirmou Lyotard (2004) sobre a imagem cinematográfica, está na 

ordem do conjunto que produz o movimento. 
 
 
[É] necessário efetivamente que o objeto se mova para que valha: que 
processe outros objetos (“produção” no sentido estrito), e que desapareça, 
com a condição de ainda dar lugar a outros objetos (consumo). Um 
processo como esse não é estéril, é produtivo, constitui a produção no 
sentido amplo (Lyotard, 2004, p. 220).  
 
  

Esses movimentos na fotografia estão associados às propostas daquela imagem a 

outras coisas. Ao enquadrar os objetos na imagem, o fotógrafo ajusta e faz a produção 

estabelecendo os lugares dos objetos, das pessoas, do cenário. Ele compõe a imagem. Os 

elementos entre si geram um movimento, que é o estético, próprio da imagem, seu poder de 

encantamento em si, apesar de toda a história que a envolve. Além de remeter ao que deles 

                                                
8	  « Elle n'est pas laide, mais c'est une mise en scène, ils ont recommencé pour moi” Le Monde, “Le douloureux "Baiser" 

de Robert Doisneau”, 06.05.2005. 
 
9 « Doisneau nous a dit : Faites ce que vous voulez ! » 26 Avril 2005 Disponível em: 

http://www.leparisien.fr/paris/doisneau-nous-a-dit-faites-ce-que-vous-voulez-26-04-2005-2005898118.php Acesso em: 
29 jun 2015	  	  
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surgiu; às memórias que os elementos despertam; e o consumo de novos objetos. Esses 

movimentos vão produzir o valor da imagem. “Vale porque rende outra coisa. A lei do 

valor (em economia chamada de política) enuncia que o objeto, o movimento no nosso 

caso, vale enquanto seja intercambiável” (Lyotard, 2004, p. 220).  

A imagem de Robert Doisneau, dentre tantas outras – estima-se que tenha produzido 

mais de 400.000 fotografias, que se encontram hoje no Arquivo Robert Doisneau – foi uma 

sucessão de escolhas. O momento de tomada da fotografia, a escolha por esta e não outra 

fotografia, as outras imagens que foram enviadas para a revista Life e compuseram as duas 

páginas da reportagem. Uma série de imagens “sujas” foram eliminadas. Em um vídeo10, 

Doisneau apresenta e comenta algumas das imagens em copião, os movimentos de seu 

olhar em campo, as sequências, os vínculos entre as cenas, as lógicas que constituem a 

ordem do seu conjunto. Desta forma, ele revela o que foi descartado, o que “não tem valor 

nem como inserção” (Lyotard, 2004, p. 220), além daquelas que teriam menos valor, que 

formam uma ideia quase boa, porém ainda “confusa”, “sem sucesso”, segundo Doisneau.  

 
Considerações “Preliminares” 

 

Para concluir essas reflexões iniciais, na imagem temos mais do que um beijo (são 

narrativas e versões diferentes da mesma história, com interesses financeiros ou de fama, 

busca por notoriedades pessoais, quebras de expectativas dos leitores para com a verdade da 

imagem, enquanto o fotógrafo se utilizava de sua liberdade de expressão para criar) entre a 

sombra da guerra (contexto histórico, imaginário construído e transformado) e a noção de 

amor (um imaginário criado midiática e artisticamente). A crise no conceito de verdade e 

realismo da “fotografia de rua”, aliado a uma busca por reconhecimento pessoal, alteram o 

estatuto e percepção sobre essa imagem cliché, banalizada comercialmente, mas ampla e 

popularmente muito apreciada. A imagem em si tem seu poder, sua força, sua vibração, 

magia e verdade enquanto documento, tendo a cena sido flagrada ou não. 

Temos a história do acontecimento, em 1950, uma aproximação do fotógrafo com 

os sujeitos fotografados, em um contexto entre-guerras, com início de um regime 

totalitarista e a crise econômica mundial. Neste âmbito, temos uma realidade do passado, 

cuja verdade não conhecemos. Em seguida, a mercantilização das notícias, em busca do 

“eterno-retorno”, da fabricação de conceitos e imaginários, que permitem à revista Life 

                                                
10	  “Contacts Vol1 Robert Doisneau” Disponível em: https://vimeo.com/22198215 Acesso em: 29 jun 2015. 	  
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lançar uma imagem inversa ao contexto tenso que se vivia, a partir da ideia de afeto de. 

Logo, o fotógrafo Robert Doisneau se lança na missão e cria, com todo direito de artista, 

fotógrafo-poeta e narrador de uma história visual, a famosa cena do beijo em frente à 

prefeitura de Paris. Pronunciou ele: “Não fotografo o mundo como ele é, mas como eu 

gostaria que ele fosse”. A imagem do beijo, que não era exatamente “humanista” por ter 

sido encenada, era, quem sabe, uma anedota ao propor um casal congelado no 

tempo/espaço em meio a um passeio movimentado, com rostos juvenis, olhos cerrados, mas 

sedentos pelo mundo, abraçados com a mesma ganância bélica. As tensões estão dentro e 

fora da imagem. Os cenhos franzidos do senhor e da senhora que os escoltam não deixam 

passar uma perversão do olhar do fotógrafo.  

O carro ao fundo seria um Renault? Ele estaria deixando vestígios publicitários de 

suas origens profissionais? Como marca d’água, a prefeitura veste-se monumental enquanto 

baliza do real, do poder, do espaço, da base firme e sólida que sustenta a leveza do primeiro 

plano. A câmera sobre o ombro do(a) freguês(a) do Café sugere a hibridização da 

linguagem visual, apontando para uma poética cinematográfica. Os borrados movimentam 

para o fluxo lírico e o fundo branco ataca escondendo, outras perversões.  

Após a morte de Robert Doisneau, em 1994, dois anos depois dos processos, a 

história da fotografia continuou em seus próprios passos, uma verdadeira protagonista. 

Símbolo do romantismo, a “fotografia de rua” virou ruína, como afirma Didi-Huberman, 

uma possibilidade de montagem e desmontagem, ação e recuperação. Toda imagem é um 

clichê. “Le Baiser de l’Hôtel de Ville”, de Robert Doisneau, mais ainda. Seu limite é a sua 

própria existência. O afeto que ela desperta é o limite da guerra que deixa vestígios. Seu 

destino físico, pelo menos até agora, foi um leilão realizado em 2005, em que um suíço 

arrematou por 155.000 euros. Ironicamente, ela tornou-se o ícone da mercantilização da 

fotografia. Uma imagem que se tornou tão banal pelo excesso de sua reprodução, pela 

estetização clichê do romantismo, criação de uma imagem erotizada de Paris e, ao mesmo 

tempo, tão idolatrada. Se não bastasse, a própria Françoise Bornet, protagonista da história, 

embolsou o dinheiro do leilão para investir em uma produtora de filmes com seu atual 

marido e avisou ao jornal Le Parisier: “Vou pendurar um pôster nas paredes de nossa nova 

empresa”11.  

 

                                                
11 Tradução nossa para: “[...] j’accrocherai un pôster aux murs de notre nouvelle société”. Disponível em: 
http://www.leparisien.fr/paris/doisneau-nous-a-dit-faites-ce-que-vous-voulez-26-04-2005-2005898118.php Acesso em: 29 
jun 2015 
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Imagem: Le baiser de l’hôtel de ville, de Robert Doisneau (1950) 
Fonte: https://iconicphotos.wordpress.com/tag/robert-doisneau/ 
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Resumo 
 

Como forma de registrar acontecimentos ou de narrar histórias, o Cinema é uma arte que 
geralmente se denomina a sétima arte, desde a publicação do Manifesto das Sete Artes 
pelo teórico italiano Ricciotto Canudo em 1911. Dentro do Cinema existem duas grandes 
correntes: o cinema de ficção e o cinema documental. 
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Texto do Trabalho 

Cras interdum diam vitae mauris sodales pulvinar. Donec eu metus sem, et vulputate purus. 

Etiam at neque vitae metus laoreet adipiscing quis vitae magna. Proin a elit quis risus 

feugiat commodo vitae ac elit. Sed ante sapien, volutpat ac interdum eu, pulvinar quis 

quam. Quisque viverra sem luctus lorem venenatis id ultrices ligula ullamcorper. 

Suspendisse auctor elit eget justo malesuada non tristique neque pulvinar. Morbi placerat 

urna non massa tempus posuere et ac ante. Quisque feugiat augue non diam euismod 

posuere. Suspendisse a rutrum lectus. Vivamus volutpat enim ut est lacinia eu venenatis dui 

euismod. Vestibulum placerat ornare porta. In malesuada nisl vitae nisl aliquet non posuere 

erat adipiscing. Sed mi neque, lacinia consectetur sollicitudin eu, accumsan sed massa. 

Proin ultricies luctus tortor, id dapibus ipsum rutrum sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 
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 Duis vulputate gravida dolor, id gravida felis convallis tincidunt. Mauris sed laoreet 

odio. Proin facilisis augue sed quam consectetur non tempus nisl porttitor. Sed sollicitudin 

nibh leo, sed egestas dolor. Quisque tempor leo sed lorem tincidunt id placerat turpis 

malesuada. Pellentesque posuere dolor eu felis convallis bibendum. Donec ullamcorper, est 

id bibendum tempor, dolor dui venenatis purus, nec egestas magna odio id quam. Mauris 

lacinia dignissim massa, eget dictum quam accumsan ut. In vitae scelerisque tortor. Nulla 

facilisi. Phasellus in massa non dolor euismod dignissim. 
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