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RESUMO 

 

Neste artigo, pretende-se discutir os aspectos ensaísticos da série Une minute pour une 

image (Agnès Varda, 1982), a partir da análise de três episódios3, todos narrados pela 

cineasta, que será conduzida com base em autores essencialmente ensaísticos que 

investigam o eixo da produção de sentido em imagens técnicas, autores que se debruçam 

sobre a análise dos aspectos que caracterizam a forma ensaio, bem como com referência 

em artigos e teses sobre a série e a cineasta. A hipótese deste trabalho é a de que, ao 

revelar o discurso interpretativo e particular das fotografias exibidas na série, Varda 

explore referências do gênero filme ensaio, no que tange à contemplação, subjetividade 

da experiência e argumentação coordenada dos elementos percebidos nas fotografias 

enunciadas, que culminam na criação de um espaço mental em que a interpretação do 

narrador é soberana. 

 

Palavras-chave: Une minute pour une image; Agnès Varda; cinema ensaístico; análise 

fotográfica; análise fílmica. 

 

 

Agnès Varda e o cinema ensaístico 

 

“Facilmente aceitamos a realidade, talvez porque intuímos 

que nada é real”. Jorge Luis Borges, O imortal 

 

Une minute pour une image (Um minuto para uma imagem) é uma série de 170 

pequenos ensaios cinematográficos idealizados pela fotógrafa e cineasta belga Agnès 

Varda, produzidos em 1982, com o apoio de Robert Delpire, então diretor do Centre 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Professora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meios 

e Processos Audiovisuais da Universidade de São Paulo (ECA/USP). E-mail: tassiazanini@hotmail.com. 

 
3 Episódios disponíveis em https://www.youtube.com/playlist?list=PL4npe8X0Bcsfdqv5XyyBrX8zMawTNchib, em 

referência às fotografias 1) Femme Algérienne (Marc Garanger, 1960), 2) Sem título (André Martin, 1968) e 3) 

Autoportrait (Joan Fontcuberta, Barcelona, 1972). 

mailto:tassiazanini@hotmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4npe8X0Bcsfdqv5XyyBrX8zMawTNchib
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National de la Photographie (CNP), e veiculados no canal de televisão francês FR3 a 

partir de 1983. O projeto consistiu em exibir, a cada episódio, uma fotografia sem 

referências contextuais, de autor, data ou local, que permanecia fixa na tela por 15 

segundos. Após esse intervalo, a foto era comentada em off por cerca de um minuto por 

um narrador desconhecido, que a interpretava a partir de suas próprias referências; por 

vezes já conhecendo previamente a fotografia, e por outras não. Ao final da exibição, 

eram revelados o autor dos comentários e da foto (anônimos ou famosos), bem como sua 

data e título, ou local de captura. 

Os convidados a comentar as fotografias compunham um público variado: 

fotógrafos (como Martine Franck), escritores (entre eles, Eugène Ionesco e Marguerite 

Duras), personalidades políticas (como Daniel Cohn-Bendit), críticos de arte (Pierre 

Schneider), além de pessoas “comuns” – padeiros, homens de negócios, empregados de 

restaurantes, motoristas de táxi etc. Durante a exibição na TV francesa, um minifilme era 

veiculado por dia, sempre no mesmo horário. A grande repercussão entre os espectadores 

levou o jornal francês Libération a também publicar, toda manhã, a fotografia transmitida 

na véspera, com seu comentário em legenda. 

Após dez anos do início das exibições, em 1993, Varda reuniu 14 episódios, por 

ela mesma comentados, em um DVD homônimo (de um total de 17 minifilmes narrados 

por ela dentre toda a série). Segundo declaração da cineasta4 na ocasião do lançamento 

do DVD, a ideia do projeto surgiu durante a filmagem de Ulysse (1982), a partir de uma 

reflexão sobre como as interpretações de uma mesma fotografia podem caminhar para 

lugares distintos:   

 

Filmando Ulysse, eu percebi o quanto cada um pode ler diferentemente 

uma fotografia. E tive a ideia de uma série, e Delpire, do CNP, me 

acompanhou nesse projeto, bem como a FR3. Uma série em que, a cada 

dia, mostraríamos uma fotografia, no mesmo horário, na televisão. Nós 

a mostraríamos por dez ou quinze segundos, sem nada dizer. Nem de 

quem é, nem onde foi feita, nem o que representa. Depois, eu pediria a 

uma pessoa, sempre sem identificá-la para o espectador, que falasse 

durante um minuto. Depois, revelaríamos a fotografia. “Talvez eu não 

dissesse isso, diria outra coisa”. E somente ao final mostraríamos de 

quem é a fotografia e quem é que a comentou. Cada um trouxe sua 

visão, e cada espectador a reconsiderou, ou se entreteve pensando outra 

coisa. Existem 170 episódios. Aqui neste DVD, eu mostro curtas-

metragens que geralmente eu mesma comentei. Decidimos então 

mostrar apenas aqueles que eu comentei. Isso quer dizer 17, eu creio, 

de 170 de toda a coleção (VARDA, 1993). 

                                                 
4 Disponível em vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=VODswDSXbWA. 

https://www.youtube.com/watch?v=VODswDSXbWA
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Assim, a proposta permitiu que os comentaristas convidados expusessem suas 

próprias visões em torno das imagens selecionadas, que poderiam ser reconsideradas pelo 

público, que também já as antevia antes dos comentários, formando previamente sua 

interpretação inicial. O percurso é semelhante à investigação promovida pela cineasta no 

filme Ulysse, no qual ela parte de uma fotografia posada que produziu em 1954 para 

investigar, 28 anos depois, os elementos que compõem essa imagem imóvel; seu sentido 

e possíveis interpretações: um homem nu de costas, olhando o mar, uma criança nua 

sentada na areia e uma cabra morta. “Será que eu sei o que me passava pela cabeça há 28 

anos, ao fazer essa foto?”, indaga a cineasta. Em busca de respostas, Varda entrevista os 

personagens da fotografia: o homem, Fouli Elia, um egípcio, modelo em 1954, e diretor 

de fotografia da revista Elle em 1982, diz não se recordar de muita coisa; o garoto, Ulysse, 

filho de refugiados espanhóis amigos de Varda e donos de uma livraria em Paris, diz não 

se lembrar de nada, mesmo tendo feito na época um desenho a partir da fotografia. 

 

Em Ulysse, a dimensão ensaística surge como exercício de pensamento, 

como lugar e meio de uma reflexão sobre o tempo, a imagem e o 

cinema. E se o ensaio é um gênero literário que se revolta contra a obra 

maior, é contra a maneira clássica de fazer documentário que os filmes 

ensaísticos de Varda se constituem, em imagens que trazem a marca da 

contingência, e portanto da fragilidade, do momento em que ela filma 

(LINS, 2006, p. 36). 

 

A experiência de Ulysse demonstra a aceitação de Varda da natureza precária, 

lacunar e enigmática da imagem. O filme é menos a exploração da memória e do passado, 

que intervém como dispositivo de base, e mais a narrativa das singularidades da imagem, 

de um aprendizado do trabalho do tempo, de uma fotógrafa tornada cineasta. “Aqui está 

a imagem, isso é tudo. Podes ver o que quiseres nela. Uma imagem é isto e mais”. É essa 

a constatação de Varda transferida a Une minute pour une image; uma tentativa de 

compreender melhor, por meio do cinema, os engenhos que levam à interpretação de uma 

fotografia, deslocada no tempo e no espaço, descontextualizada, reduzida a uma única 

tela a ser ressignificada. Para onde essa imagem pode levar o espectador? É a esta 

investigação que se inclina agora a cineasta. 

A escolha dos três minifilmes da série para esta análise, entre os 14 que integram 

o DVD, levou em consideração o caráter de variedade das fotografias que compõem o 

projeto, bem como a narração da própria Varda, já conhecida pela abordagem ensaística 

de seus filmes, buscando privilegiar a voz da cineasta enquanto narradora. Cabe aqui 
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definir o entendimento de ensaio fílmico, ou filme-ensaio, antigamente chamado de 

cinema conceitual (Eisenstein): o ensaio pode ser compreendido como uma modalidade 

de discurso científico ou filosófico que carrega atributos considerados “literários”, como 

a subjetividade do enfoque (explicitação do sujeito que fala), a eloquência da linguagem 

(preocupação com a expressividade do texto) e a liberdade do pensamento (concepção da 

escrita como criação, em vez de simples comunicação de ideias). E essa conceituação não 

se limita à linguagem escrita, mas a qualquer modalidade de linguagem artística 

(incluindo o cinema, a fotografia, a pintura, a música etc), uma vez que a experiência 

artística caracteriza-se como forma de conhecimento (MACHADO, 2009, p. 63). 

Para Aumont (1996), o cinema é uma forma de pensamento, uma vez que, a partir 

de imagens e sons, pode falar sobre ideias, afetos e emoções de forma tão densa quanto o 

discurso das palavras. Já para Adorno (2003), o ensaio é excluído do campo da literatura, 

onde se supõe suspensa toda descrença, porque busca a verdade e, por isso, invoca certa 

racionalização. Por outro lado, por colocar em evidência o sujeito que fala, considerando 

sua intencionalidade e formalizações estéticas, o ensaio é também excluído de todos 

aqueles campos de conhecimento considerados objetivos – filosofia, ciência etc. E é 

precisamente nessa vazão da subjetividade que se encontra o ensaísmo de Agnès Varda: 

para ela, que diz “fotografar devaneios”, interessa particularmente a reflexão acerca do 

mundo e como este o afeta, e, por extensão, como o outro o compreende. É na expressão 

dessa subjetividade que a proposta da cineasta encontra terreno livre, fértil e profícuo. 

 

Femme Algérienne (Marc Garanger, 1960) 

 

 

Figura 1: Femme Algérienne (Marc Garanger, 1960) 
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Eu conheço essa imagem. Ela faz parte dos arquivos do exército, e o 

fotógrafo guardou o negativo durante 20 anos numa gaveta. Era a 

Guerra da Argélia e ele fazia seu serviço militar. Essa mulher foi 

obrigada a posar para ele, como todas as pessoas da aldeia, de quem se 

fazia fotografias para a carteira de identidade obrigatória. Portanto, ele 

estava em serviço, seguindo ordens, e ela, por sua vez, foi obrigada a 

retirar seu véu, a deixar cair seu véu. Esse duplo constrangimento, essa 

violência feita a cada um, é visível, sobretudo, pela incrível força com 

a qual essa mulher recusa. E se a desordem de seu cabelo dá a impressão 

de uma dor, de uma emoção, de uma perturbação, a rigidez de seu rosto, 

com essa dobra amarga da boca, e a incrível violência de seu olhar – 

tudo isso diz “Não!”. Pode-se dar ordens a essa mulher; não se pode 

submetê-la. Eu fico muito impressionada pelo rosto dessa mulher, e 

pelo trabalho do fotógrafo, que, fazendo seu sujo trabalho de militar, foi 

mesmo assim mais longe do que a compreensão que tinha do que se 

passava (VARDA comenta Femme Algérienne, 1993). 

 

Ao comentar Femme Algérienne, Varda relata já conhecer a história por trás da 

imagem: trata-se de uma fotografia que se propõe documental, um registro de guerra feito 

por um fotógrafo em serviço na Argélia, incumbido de fotografar homens e mulheres para 

a carteira de identidade obrigatória. Apesar da proposta original de retrato documental, a 

narradora não se atém à roupa ou idade da mulher argelina retratada, nem ao cenário onde 

posa, mas à ausência de seu véu, cabelos desgrenhados e à expressão de seus olhos e boca, 

que, para Varda, representam sua resistência frente ao fotógrafo inimigo, invasor, 

usurpador de sua identidade. Fica evidente no comentário a tentativa de interpretar o 

sentimento da retratada em relação aos acontecimentos que vinha vivenciando, para além 

da função primeira da fotografia dentro daquele contexto. Para Varda, a mulher se nega 

a aceitar a posição em que é colocada, mesmo forçada, e ao posar para a foto, expressa o 

endurecimento de seu olhar e boca; a negação subjetiva velada em seu silêncio. 

A narradora também elogia o trabalho do fotógrafo (ao mesmo tempo em que 

critica sua posição de militar), por ter capturado a força expressiva da mulher em seu 

retrato, embora, para Varda, o mesmo talvez não a tivesse compreendido no momento da 

tomada da imagem. Assim, a narrativa aqui construída cerca perguntas que não podem 

ser totalmente respondidas apenas pela fotografia: 1) qual era a compreensão do fotógrafo 

deste momento? 2) a mulher foi mesmo forçada a posar para a foto, contra sua vontade? 

3) Lhe tiraram o véu à força? 4) Sua expressão facial é de raiva, pesar ou apenas ressalta 

as marcas de seu rosto envelhecido? As respostas fornecidas pela narradora tangem sua 

imaginação a respeito desse contexto, demonstrando claramente sua empatia com a 

retratada, bem como sua identificação com sua força expressiva e possível resistência. 
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No gênero documentário, tanto em sua expressão fotográfica quanto 

cinematográfica, há maior aproximação com o conceito de ensaio, embora esta possa 

conduzir a certos equívocos. Por basear-se no pressuposto essencial do poder da câmera 

e da película de registrar alguma emanação do real, sob a forma de traços, marcas ou 

qualquer outro elemento apreendido da “realidade”, o que caracteriza o documentário é 

uma crença num princípio indicial, que constituiria toda imagem de natureza fotográfica 

(inclusos o vídeo e o cinema), e que o distingue da narrativa ficcional. Essa crença quase 

mística tem origem no berço da fotografia; na câmera enquanto aparato técnico capaz de 

captar imagens objetivamente, que seriam índices de suas realidades. 

A crítica da imagem, entretanto, há tempos já desmantelou esse discurso, 

demonstrando que o que é captado pela câmera não é o mundo, mas uma determinada 

construção deste; justamente aquela que a câmera e outros aparatos tecnológicos estão 

programados para operar (FLUSSER, 2002, 2008). Em A ilusão especular (2015), 

Machado fala a respeito das formas de conversão do real em discurso pela câmera, tenha 

o fotógrafo ou cineasta consciência disso ou não. A imagem e o som codificam o visível, 

constroem uma visão de mundo, às vezes até mesmo a despeito da vontade do realizador. 

A câmera exige que se escolha o fragmento do campo visível, selecionando-o, além do 

ponto de vista, que organiza o real sob determinada perspectiva. Dessa forma, não há 

como falar ingenuamente em documentário; este só começa a ganhar interesse quando se 

mostra capaz de construir uma visão mais ampla e complexa de um objeto, ou seja, para 

Machado (2009, p. 68), quando ele se transforma em ensaio, “em reflexão sobre o mundo, 

em experiência e sistema de pensamento, assumindo, portanto, aquilo que todo 

audiovisual é na sua essência: um discurso sensível sobre o mundo”. 

Em sua narrativa ensaística, Varda transcende o caráter documental da fotografia 

e seu contexto conhecido, construindo uma visão subjetiva da personagem retratada, que 

está além do que o registro em si pode demonstrar. Sua leitura não se propõe a oferecer 

respostas pontuais a respeito das circunstâncias quando da tomada da imagem, ou da 

atitude da retratada, mas explora um discurso possível no cruzamento entre contexto 

histórico e linguagem expressiva, a partir de seu repertório e visão de mundo. Ora, se as 

próprias imagens que se propõem documentais não são aptas a sustentar um discurso 

totalmente objetivo, como haveria de ter de corresponder assim a interpretação por parte 

do espectador? 
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Sem título (André Martin, 1968) 

 

 

Figura 2: Sem título (André Martin, 1968) 

 

Mãos. Mãos em toda parte. Seis mãos, se contarmos. Mas uma só, a do 

meio da imagem, está nua e aberta. É uma operação com a mão aberta. 

As outras mãos estão enluvadas, com luvas muito finas, como peles 

suplementares. As outras mãos trabalham para que a mão nua seja 

reparada, tratada e recosturada; para que ela reviva. Há a mão passiva e 

a mão ativa. Pensa-se em todos esses clichês do humanismo: “O que 

pode fazer a mão do homem”, “Trabalhar de mãos dadas”, “Dar uma 

mão para ajudar”. Aqui é um golpe de bisturi que se dá à mão. Pensa-

se também que a vítima e o carrasco têm as mesmas mãos. Pensa-se nos 

estigmas na mão de Cristo. Eu penso também em um poema de 

Baudelaire: “Eu sou a faca e o talho atroz! [...] E a vítima e o algoz!”. 

Eu creio que o poema se chama “O heautontimoroumenos” (VARDA 

comenta Sem título, 1993). 

 

A ausência de título na fotografia de Martin suscita, de imediato, um 

questionamento: trata-se, evidentemente, de uma imagem de uma cirurgia, um 

procedimento médico em uma mão humana, mas seria essa fotografia documental, de 

uma cena real, ou uma imagem construída, encenada, a fim de funcionar como metáfora? 

O contexto da imagem não é aqui revelado na fala da narradora; não se sabe se este não 

é conhecido ou apenas não enfatizado no discurso. Com isso, a interpretação tangencia 

essas duas leituras possíveis – ora Varda descreve o cenário de uma sala médica, com 

cirurgiões uniformizados e os instrumentos à mostra (pinças, bisturi, luvas, três pessoas 

em torno do operado), ora leva a descrição por um possível percurso metafórico, em 
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alegoria ao Humanismo. A cineasta relembra ditos populares e elementos da cultura que 

vinculam a figura da mão à representação do trabalho, da união e da força do apoio 

coletivo, e também da oposição no papel (embora semelhantes na forma) entre mãos que 

se propõe ativas e passivas, como no jogo entre vítima e algoz, quem fere e quem é ferido, 

aludindo às chagas nas mãos de Cristo e à dubiedade descrita no poema de Baudelaire. 

A construção da fala da narradora perpetua o questionamento inicial: não sabemos 

se a fotografia é verídica ou encenada, nem a que se propõe; eis porque leva a distintos 

caminhos e pode funcionar tanto como registro quanto como metáfora. É neste 

questionamento que reside o interesse que a imagem desperta, opondo força e fragilidade, 

altivez e entrega. As mãos dos médicos e auxiliares que trabalham na mão do operado 

mostram-se firmes e rígidas, precisas e atentas, enfatizando ação e poder sobre a mão 

submetida à cirurgia. Esta, por sua vez, repousa inerte, aberta, suscetível e vulnerável, 

enquanto é reparada. Se entrega, assim, à leitura subjetiva e aos devaneios da narradora, 

exposta, nua, a fim de ser tomada e compreendida. 

Para Entler (2011), o ponto mais interessante nestes miniensaios da série de Varda 

está no confronto entre imagem e palavra, que se assume como montagem: com 

desencaixes, lacunas, como uma espécie de jogo. Dessa forma, a palavra não tenta 

reconstituir a temporalidade do fato, mas conectar a imagem a uma experiência 

anacrônica daquele que fala. Para Baitello Junior (2005, p. 45), as imagens são indeléveis 

e conferem uma segunda existência; um status semiótico de segunda realidade (Bystrina, 

1989): elas são fantasmagóricas, “mantêm estreitos laços com o sombrio e o insondável, 

com as zonas profundas de nós mesmos, com as quais tememos ter contato”. Flusser 

(2008, p. 50-51) acrescenta que “imaginar” significa a capacidade de concretizar o 

abstrato, e a adquirimos por meio da ascensão dos dispositivos técnicos: “Estamos 

vivendo em um mundo imaginário, no mundo das fotografias, dos filmes, do vídeo, de 

hologramas [...]; essa nossa capacidade de olhar o universo pontual de distância 

superficial a fim de torná-lo concreto é emergência de nível de consciência novo”. 
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Autoportrait (Joan Fontcuberta, Barcelona, 1972) 

 

 

Figura 3: Autoportrait (Joan Fontcuberta, Barcelona, 1972) 

 

Olá, bom dia, Sr. Peixe! Como o senhor está bonito! Como o senhor 

parece bem! Eu não creio que isso seja uma fábula ou mesmo uma 

alegoria. Trata-se de algo bastante realista. É a sensação viscosa de 

segurar um peixe na mão. Como se a sensação já estivesse na imagem, 

como se ela fosse mais rápida que a fotografia. Fiquei perturbada com 

esse personagem à direita, que tem uma mão pequena, uma pequena 

mão de pássaro, enquanto a outra, uma mão de peixe com a boca aberta, 

um tubarão miniatura. Eu não sei se é algo ameaçador. É talvez uma 

brincadeira com as mãos. A pedra, o papel, a tesoura. E mesmo a grande 

mão, essa grande mão que avança, falsamente cordial, que se dirige a 

algo sinistro. Mas é a minúscula mão que é a mais perigosa. É 

definitivamente uma imagem de que gosto, cheia de fantasia e furor. 

Isso me lembra o Surrealismo, que, para mim, é um espaço e um tempo 

para sonhar, para além das imagens do real, com sua precisão 

extraordinária. Um espaço em torno das imagens do real (VARDA 

comenta Autoportrait, 1993). 

 

O terceiro e último minifilme selecionado para esta análise traz uma fotografia de 

caráter ficcional, na qual observa-se claramente sua construção enquanto imagem posada. 

Nela, vemos a figura de um homem, com a cabeça cortada no enquadramento, com um 

longo paletó encobrindo sua mão direita, de luva escura, ao fundo da imagem, e sua mão 

esquerda, à frente, substituída por uma cabeça de peixe. O cenário ao fundo lembra uma 

praia ou campo rochoso, e do sujeito enigmático se aproxima um segundo personagem, 

que estende a mão esquerda como quem vai cumprimentá-lo; estranhamente, esta mão é 
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a esquerda (uma vez que, na maioria dos países ocidentais, o aperto de mãos é feito 

estendendo-se ao outro a mão direita). 

Varda inicia a narração cumprimentando o peixe. Fica clara a interpretação como 

sendo a de uma espécie de cumprimento entre os dois sujeitos, embora a narradora 

desconsidere que o peixe seja a mão de um deles, tomando-o como o personagem. Em 

seguida, a cineasta diz não reconhecer uma metáfora na imagem; do contrário, a considera 

extremamente realista, visceral, como se a cena assim já existisse. Comenta ainda que o 

peixe à mão lhe dá uma sensação de viscosidade e a perturba. A outra mão do sujeito, ao 

fundo da imagem, aberta suavemente, lhe lembra um pequeno pássaro, diminuída na 

perspectiva do segundo plano e ligeiramente mais acima da mão de peixe, como que se 

movendo em espanto. Ela considera a pequena mão a mais “perigosa” dentre as três, uma 

vez que o peixe permanece inerte e a mão do segundo personagem parece mais 

vulnerável, estendida cordialmente ao interlocutor misterioso. 

O discurso traz também alguns elementos contraditórios: a mão dita “perigosa”, 

na sequência, não é mais vista de forma ameaçadora, mas como uma brincadeira de mãos, 

um jogo infantil. A cena antes considerada extremamente realista, lembra, ao final da 

narração, o Surrealismo, visto pela comentarista como um espaço para além das imagens 

do real, excluindo sua necessidade de constância, de precisão. Daí também a oscilação e 

contraditoriedade no discurso vista como um ponto interessante da interpretação: a 

narradora parece não estar proferindo um roteiro pronto, mas enunciando frases a partir 

de pensamentos soltos, como quem observa a imagem pela primeira vez e tenta cercá-la 

ainda sem um percurso de interpretação bem definido. Por fim, Varda diz gostar da 

imagem por esta expressar fantasia, furor, espaço e tempo para sonhar. O jogo do discurso 

assemelha-se aqui ao jogo da imagem: questionamento, imprecisão; uma imagem que 

suscita uma pergunta. A fotografia leva o nome de Autorretrato: quem é o retratado – o 

homem, o peixe, a mão estendida? Varda brinca com a interpretação da imagem da 

mesma forma que o fotógrafo brinca com a composição inusitada da cena. 

O autor desta fotografia é Joan Fontcuberta, além de fotógrafo, ensaísta, professor 

e teórico da imagem, especialmente interessado nas discussões que circundam fotografia 

e verdade. Para ele, a história da fotografia pode ser contemplada como um diálogo entre 

a vontade de nos aproximarmos do real e as dificuldades em fazê-lo. Portanto, o autor 

acredita que o domínio da fotografia se situa mais propriamente no campo da ontologia 

do que da estética. 
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Toda fotografia é uma ficção que se apresenta como verdadeira. Contra 

o que nos inculcaram, contra o que costumamos pensar, a fotografia 

mente sempre, mente por instinto, mente porque sua natureza não lhe 

permite fazer outra coisa. Contudo, o importante não é essa mentira 

inevitável, mas como o fotógrafo a utiliza, a que propósito serve. O 

importante, em suma, é o controle exercido pelo fotógrafo para impor 

um sentido ético à sua mentira. O bom fotógrafo é o que mente bem a 

verdade (FONTCUBERTA, 2010, p. 13). 

 

Uma arte média? 

 

Embora os episódios aqui analisados tenham sido todos narrados pela própria 

Agnès Varda (a fim de enfatizar neste estudo o discurso da cineasta enquanto autora e 

ensaísta), a grande maioria dos miniensaios que compõem a série (153 de 170) são 

comentados por um amplo leque de convidados, que representam o interesse salutar de 

Varda no olhar e na interpretação do outro acerca da imagem. 

Em Notas sobre Simulacro (2012), Rosalind Krauss compara o intuito de Varda 

de reunir um público diverso de comentaristas para as imagens selecionadas a um desejo 

de situar a fotografia como arte democrática, em diálogo com a tese de Pierre Bourdieu 

(Un Art Moyen, Uma Arte Média, 1965), que vê na fotografia uma “arte média”: situada 

entre o popular e o erudito, ligada à classe média e acessível à média estatística da 

população; em última instância, algo medíocre. Para a teórica, a “vitrine fotográfica de 

Varda” aborda a imagem de modo simplista; como uma espécie de “pesquisa de opinião 

pública”, destacando-a como meio para expressar a reação do público, sempre baseada 

na afirmação “é tal coisa”, tentando torná-la transparente. As críticas da autora estendem-

se tanto aos comentaristas “que não possuíam qualquer competência particular em matéria 

de fotografia ou naquilo que poderíamos chamar de artes visuais afins” quanto às figuras 

mais intelectualizadas: 

 

Estamos no âmago da tese de Pierre Bourdieu. Para ele, o discurso 

fotográfico nunca pode ser estético propriamente dito, ou seja, ele não 

possui critérios estéticos que lhe sejam próprios. A apreciação 

fotográfica mais corrente não se exerce sobre o valor e sim sobre a 

identidade, porque a leitura das coisas obedece a um ponto de vista 

genérico. A apreciação fotográfica também representa a realidade em 

função da natureza do “tema”, daí os juízos repetitivos formulados por 

um “é isto ou aquilo” que aparecem na experiência de Varda 

(KRAUSS, 2012, p. 61-62). 
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Para além da visão de Bourdieu, compartilhada por Fontcuberta (2010), Krauss 

acredita que uma parcela do mundo da arte, de artistas e críticos, considera que a 

fotografia abriu os compartimentos herméticos do antigo discurso estético ao mais severo 

exame crítico, e os colocou do avesso. Daí reside a existência real de um discurso próprio 

da fotografia (refutando Bourdieu), dado seu poder de realizar esse questionamento do 

conceito de unicidade do objeto de arte, de individualidade, coerência, originalidade; da 

chamada “expressão pessoal”. Entretanto, esse discurso da fotografia não seria estético, 

mas oriundo da desconstrução, na qual a arte distancia-se e separa-se de si mesma. Essa 

tese de um discurso próprio aproxima-se mais da visão ontológica de Fontcuberta (2010), 

em relação à sua distinção entre bons e maus fotógrafos, ou seja, os que mentem bem, 

atendendo a seus propósitos, e os que mentem mal. 

Para Barthes (2012, p. 107), a sociedade procura tornar a fotografia sensata a fim 

de conter sua imanente loucura. Isso se dá por dois possíveis meios: o primeiro consiste 

em fazer dela uma arte, pois nenhuma arte pode ser considerada louca. A segunda forma 

seria generalizá-la, torná-la banal, quase que sadomasoquista: “o gozo passa pela imagem: 

eis a grande mutação. [...] Cabe a mim escolher, submeter seu espetáculo ao código 

civilizado das ilusões perfeitas ou afrontar nela o despertar da intratável realidade”. 

Ainda na visão ensaística de Barthes (2012, p. 13), a subjetividade da fotografia 

se faz justamente em sua visão ontológica, assim como a distinção cinema X fotografia: 

 

Meu interesse pela Fotografia adquiriu uma postura mais cultural. 

Decretei que gostava da Foto contra o cinema, do qual, todavia, eu não 

chegava a separá-la. Essa questão se fazia insistente. Em relação à 

Fotografia, eu era tomado de um desejo “ontológico”: eu queria saber a 

qualquer preço o que ela era “em si”, por que traço essencial ela se 

distinguia da comunidade das imagens. Um desejo como esse que 

queria dizer que, no fundo, despeito de sua formidável expansão 

contemporânea, eu não estava certo de que a Fotografia existisse, de 

que ela despusesse de um “gênio” próprio. 

 

Procurou-se nesse artigo, por meio da análise imanente, operar na desconstrução 

dos elementos fotográficos ressaltados a cada minifilme, a fim de contrastar os discursos 

que circundam a fotografia como um código simultaneamente fechado e aberto (Barthes, 

2012): os aspectos visíveis e as interpretações pessoais; o plano da forma e o repertório 

disparado pelos gatilhos de memória. Essa visão analítica pretendeu também se aproximar 

do cerne do gênero ensaístico, no qual ressalta-se, sobretudo, o questionamento: 
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“Um minuto para uma imagem”, com seu sistema que consiste em 

abandonar a noção de competência crítica em benefício de uma espécie 

de pesquisa de opinião popular, e apresentar uma fotografia isolada 

como convite para que o espectador imagine um relato fantasmático, se 

situa na antítese do rigor do discurso crítico sério. Contudo, ao assumir 

este posicionamento, a experiência questiona radicalmente a 

pertinência deste discurso crítico no campo da fotografia (KRAUSS, 

2012, p. 72). 
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