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Resumo 

Joan Fontcuberta é conhecido desde os anos 1970 pela natureza escorregadia de suas             
fotografias. Neste artigo analisamos alguns de seus projetos artísticos que exploram os            
conceitos de contra-visão e pedagogia crítica. O referencial teórico é formado pelo            
próprio Fontcuberta, na tentativa de unir o seu pensamento a sua produção artística e              
esboçar os conceitos que ainda estão sendo desenvolvidos por ele. Utilizamos algumas            
fotografias dos projetos como parte do corpus e concluímos que existe uma ruptura ou              
confronto estabelecido em suas obras, que nos fazem enxergar os valores aos quais a              
imagem fotográfica é submetida e nos faz pensar nas mudanças de paradigma que             
definem novos caminhos e funções para a imagem fotográfica. 
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Introdução 

 

Joan Fontcuberta é conhecido por suas fotografias enganosas, pois ele persegue           

o conceito de pedagogia crítica e o de contra-visão para conscientizar e alarmar as              

pessoas a respeito dos usos manipuladores da imagem fotográfica. Para o pesquisador, a             

fotografia deve ser estudada nas Artes Visuais, não só da perspectiva estética, mas             

também no contexto crítico e filosófico, já que o movimento artístico não pode ser              
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separado entre aqueles que produzem - os artistas - e os que analisam - os críticos e                 

curadores. Por isso, desde os anos 1970, Fontcuberta vem alinhando pensamento e obra             

de forma a disseminar a natureza escorregadia da fotografia e desconstruir o mito da              

objetividade fotográfica. 

Joan Fontcuberta (Barcelona, Espanha, 1955) é fotógrafo, escritor, crítico,         

curador e professor convidado de instituições, entre elas Harvard. Além da docência,            

atua nas áreas de Jornalismo e Publicidade. É considerado um dos principais pensadores             

da fotografia e possui livros especializados em arte e imagem. Sua obra imagética é              

reconhecida internacionalmente e faz parte de acervos de museus e instituições           

importantes, como o Museu de Arte Moderna de Paris e o Metropolitan Museum of Art,               

de Nova Iorque. É um dos nomes mais originais da fotografia contemporânea e tem              

exercido uma atividade multidisciplinar no mundo da investigação da imagem: como           

criador, como crítico, como docente, como editor e como curador de exposições. Além             

de ter recebido diversos prêmios, é também cavaleiro da Ordem, das Artes e das Letras               

pelo Ministério de Cultura Francesa. 

Dentre sua produção teórica destacamos os livros O Beijo de Judas: fotografia e             

verdade (2010), onde ele analisa o declínio das fotografias analógicas e prevê as             

mudanças que a fotografia digital iria causar na produção e circulação de imagens; e o               

livro A Caixa de Pandora (2014), que nos esclarece acerca da natureza da fotografia              

digital e as revoluções críticas e poéticas que advém da prática, considerando que a              

câmera de Pandora atual não se limita a retratar a realidade, mas de representar a               

memória, a vida e os sentimentos artísticos. 

Em A Caixa de Pandora acompanha o momento de proliferação das imagens            

digitais, apesar do avanço de outras mídias, de forma que mais e mais pessoas estão               

fotografando, mesmo com a percepção de que a fotografia não é mais um documento da               

realidade. As fotografias digitais da atualidade possuem características históricas muito          

específicas, com o surgimento de outras funções, disseminadas pelo uso constante de            

aparelhos híbridos que fotografam, fazendo o fotografar um ato cotidiano e repetitivo.            

Ao perceber essas funções, Fontcuberta publicou o livro Through the Looking Glass            

(2010) que trata das fotografias produzidas por celulares e que circulam pela internet e              
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pelas redes sociais, como as selfies. Para ele, os adolescentes não estão mais             

interessados nas fotografias como documentação histórica e produção artística, mas sim           

como troféus de onde estiveram e o que fizeram. 

O embate entre a fotografia analógica e digital é sempre tema dos trabalhos de              

Joan Fontcuberta, uma vez que ele se utiliza das tecnologias de produção, manipulação             

e circulação de imagens como base para seus trabalhos. Em Fauna (1989), ele forja              

fotografias históricas, brinca com a manipulação fotográfica documental e científica; em           

Milagros & Co. (2000) ele produz montagens que simulam eventos milagrosos e            

sobrenaturais registrados fotograficamente; em Googlegrames(2005) ele realiza       

mosaicos imagéticos, com imagens retiradas da internet. Esses exemplos servem          

também como base para o pesquisador discutir a mudança de paradigma tecnológico            

que não vêm só demonstrando o confronto entre a nova e a velha fotografia, mas               

também definindo novos caminhos e funções para a fotografia. Somos, portanto,           

testemunhas de uma transição ou ruptura que não atinge somente o modo como             

utilizamos o aparelho, mas também os usos que fazemos enquanto instrumento de            

transformação cultural e social.  

 

Os espaços da fotografia: breves reflexões sobre a Pedagogia Crítica e a            

Contra-visão. 

 

"La imagen - decía Godard - no pertenece a quien la hace sino a quien la                
utiliza". (FONTCUBERTA, 2016, p. 56) 

 

A fotografia habita social e culturalmente diversos espaços que não são           

definidos a partir de fatores alinhados com a sua criação técnica, sua natureza é definida               

pelos fatores discursivos. O conteúdo em si, para Fontcuberta, não é o que lhe interessa,               

e sim as estratégias de visualidade, ou seja, valor dado a imagem dentro de um               

determinado contexto.  

No entanto, as imagens podem carregar um peso cultural e um discurso            

ideológico, pautados ainda pela representação pictorialista. Fontcuberta nos propõe a          

pensar que a cultura digital ainda tem uma influência marcada pelas imagens com             
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referentes “verdadeiros”, apesar de pregar sempre uma forma de emancipação do           

pictorialismo. 

E como se emancipar? Como chegar ao coração do fotográfico sem se prender             

às visões puristas ontológicas da imagem fotográfica? Como dissolver o dogma           

metafísico quase religioso que a fotografia carrega desde a sua gênese? Para            

Fontcuberta, a fotografia atual é tudo isso que escapa dessas definições, tudo isso que              

foge desse universo.  

Por isso, os espaços físicos em que as fotografias são apresentadas, tem uma             

importância muito grande no trabalho do artista. Quando ele associa as fotografias a             

outros objetos, dá um valor à imagem fotográfica diferente do que quando ela está              

dispersa na comunicação, projetada em uma tela ou impressa. 

Tomamos como exemplo Fauna (1989), um dos primeiros trabalhos do artista e            

que possui relação com diversas obras que vieram depois, como Sputnik (1997) e             

Milagros & Co. (2000). Este projeto trata-se de uma meticulosa documentação e            

exposição dos arquivos do Professor Peter Ameisenhaufen, que foram produzidos          

durante diversas expedições em várias partes do mundo e que registraram as exceções             

da teoria evolucionista de Darwin. Documentos, fotografias de animais desconhecidos e           

não catalogados são apresentados neste trabalho no espaço museológico de ciências. 

No entanto, todo o material expositivo foi forjado por Fontcuberta em           

colaboração com o artista e escritor Pere Formiguera (1952-2013). Desde a biografia do             

professor Ameisenhaufen, passando pelos documentos do mesmo - diários, documentos          

oficiais, certidões, notas - até os “exemplares” dos animais feitos através de taxidermia. 

Fontcuberta e Formiguera utilizam o espaço científico de comprovação do          

museu de ciências e apresentam criações absurdas com demonstrações tão verossímeis           

que quase nos levam a acreditar que é verdade. Em Fauna, os artistas questionam a               

autoridade que os museus possuem na disseminação de informações científicas.  
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Figura 1. Fotografia da série “Fauna”. Figura 2. Fotografia da série “Fauna”. 
 
 

 
Figura 3. Fotografia da exposição “Fauna”. 

 

El museo asume un papel arbitral y canonizador, pero no es más que un selecto               
almacén de objetos que cumplen esas cualidades. La postfotografía agudiza hoy           
la crisis del museo porque lo desprovee de objetos y lo deja sin más imágenes               
que custodiar que las del pasado, con lo que lo condena a convertirse en un               
cementerio de cuadros fosilizados. Aunque lo cierto es que la fotografía y el             
museo han mantenido una relación conflictual desde sus orígenes, debido a           
desavenencias estructurales y ontológicas. La postfotografía no hace más que          
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echar leña al fuego a un conflicto que viene de lejos. (FONTCUBERTA, 2016,             
p. 229) 

 

A era pós-fotográfica a que Fontcuberta se refere, é caracterizada pela           

reprodução e circulação massiva de imagens nos espaços digitais, pela produção de            

imagens em grande quantidade, o que causa uma superabundância visual. Fontcuberta           

nos alerta para a ruptura ontológica entre a produção de imagem analógica e a produção               

digital, que para ele caracterizam mudanças profundas nos valores sociais e históricos            

das imagens e também adicionam funções que outrora não podíamos observar. As            

imagens agora circulam em grande velocidade, o que as torna muito perigosas, ativas e              

presentes.  

Em 2015, o artista publicou um artigo chamado “Por um manifesto           

pós-fotográfico”, onde estabelecia um decálogo de pensamentos acerca da fotografia na           

era digital. Entre esses pensamentos podemos ressaltar: o papel dos artistas atuais, que             

não somente criam obras, mas também prescrevem sentidos a coisas já existentes; a             

questão de que o artista de agora se confunde com os curadores, colecionadores,             

teóricos, etc; e o fato de que estamos vivendo uma ecologia visual. Além disso, os               

artistas podem fazer circular os trabalhos e as obras com mais facilidade e a noção de                

autoria começa a ser repensada pelas práticas de adoção. 

 

La sociedad hipermoderna está marcada por el exceso, la flexibilidad y la            
porosidad de una nueva relación con el espacio y el tiempo, a tenor de la               
experiencia proporcionada por internet y los medios de comunicación globales.          
Estas nuevas ventanas nos abocan al conocimiento inmediato y completo de los            
acontecimientos, de tal forma, que tenemos la sensación de estar dentro de la             
Historia, pero sin posibilidad de controlarla. (FONTCUBERTA, 2016, p. 22) 

 

Googlegrames (2005) é uma obra de Fontcuberta alinhada com essas ideias.           

Nesse projeto, o artista volta a visitar àquela que é considerada a fotografia mais antiga:               

a vista da janela de Nicéphore Niépce em Le Gras (1826), um marco na história da                

representação visual. Ele apresenta esse trabalho através dos resultados de uma pesquisa            

de imagens no site Google para palavras chaves, como “foto” e “photo” e, através do               

software Photomosaic, gera diversas imagens em mosaico a partir de um grande grupo             
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de imagens em miniatura organizadas de acordo com o valor cromático e densidade             

visual. 

Como resultado temos um composto de milhares de imagens eletrônicas que nos            

remetem às fotografias pixeladas digitais da atualidade e às primeiras fotografias           3

analógicas e digitais inventadas, que traziam consigo ruídos causados pela tecnologia da            

época. O artista também busca outras palavras chaves (torres gêmeas, abu-ghraib, Bush,            

entre outras) para representar outras imagens pixeladas que se tornaram icônicas nos            

meios de comunicação, como os atentados de 11 de setembro de 2001 ou as torturas               

realizadas em Abu-Ghraib. Muitas dessas imagens circularam por diversos lugares e,           

mesmo com sua qualidade ruim, funcionam como “provas” imagéticas e representação           

dos fatos. 

Figura 4. A vista de Niépce gerada através do mosaico de fotos encontradas no Google 
Imagens, sob as tags “foto” e “photo”. 

3 Outro projeto onde Fontcuberta explora a má qualidade das fotografias é o Frontal Nude (2010). Nele                 
somos estimulados a satisfazer nossa curiosidade e nosso voyerismo através de imagens de pessoas nuas               
em praias de nudismo. No entanto, todas as imagens estão pixeladas ou em má qualidade, pois tratam-se                 
de imagens capturadas do Google Earth. O resultado são imagens abstratas e borradas, que brincam com                
invasão em alta qualidade (às vezes nem tanto) dos paparazzis. 
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Figura 5. Close da figura 4, onde podemos ver o mosaico de imagens com o qual se 
formou a imagem anterior. 

Figura 6. Fotografia da série “Googlegrames”. 
 

Em outro projeto, chamado Gastrópoda (2013), Fontcuberta planta novamente a          

ideia do artista como prescriptor. Para ele, o mérito da criação artística também vive na               

capacidade de dotar a imagem já existente de um novo sentido, um novo olhar, um novo                

discurso. É o que podemos definir como adoção: um método de criar novos usos para as                
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imagens já existentes, o que não significa apropriar-se de um material de outros como              

seu, mas sim tornar público e oficial essa nova utilização. Em outras palavras, ele volta               

às ideias do manifesto pós-fotográfico: o artista vive cercado de muitas imagens -             

ecologia visual - e pode utilizá-las para sua criação, mesmo que ele não seja o produtor. 

Gastrópoda é uma série composto a partir da acumulação pelo artista de papéis             

impressos. A maioria deles tratam-se de convites de museus e galerias de arte, que são               

ressignificados pelo artista e transformados em rastros pela ação de caracóis selvagens.            

O projeto consiste, portanto, em fotografias desses papéis devorados pelos caracóis,           

praticamente coautores da obra. 

Para Fontcuberta, a metáfora da ação dos caracóis sobre os papéis nos remete ao              

slowfood, uma crítica referente à produção de imagens em grande velocidade e            

quantidade na atualidade. Não tiramos tempo para “saborear” as imagens e, portanto,            

não temos um momento de distanciamento e reflexão. Além disso, a série também nos              

remete ao “ciclo de vida” das imagens: gestação, nascimento, desenvolvimento,          

amadurecimento, velhice e morte.  

 

Figuras 7 e 8. Fotografias da série “Gastrópoda”. Imagens devoradas por caracóis. 
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A natureza do fotográfico não é definida pelo procedimento, técnica, manejo dos            

instrumentos e aparelhos, mas sim em função dos valores culturais e ideológicos. É             

preciso entender a fotografia não como um procedimento, mas como uma cultura da             

visão, da visualidade e que está envolta de uma ecologia do visual.  

Quando analisamos suas estratégias discursivas, percebemos que Fontcuberta        

transita entre os campos das artes visuais e comunicação, fazendo críticas tanto à             

publicidade quanto ao jornalismo. No entanto, como pudemos observar, o âmbito da            

comunicação é o mais forte, uma vez que ele não consegue produzir um trabalho que               

não seja dirigido a uma determinada audiência. A obra precisa ser vista e passada ao               

espectador e é por isso que ele investe nas brincadeiras retóricas e interativas.             

Fontcuberta quer o espectador participativo, fazendo parte do jogo estabelecido por ele.            

Suas estratégias se focam na comunicação, pois seu intuito é tocar o espírito de quem               

contempla o seu trabalho.  

Algumas dessas artimanhas chocam as tendências da arte contemporânea, pois          

existe uma ausência deliberada do prazer visual, Fontcuberta está mais interessado no            

choque da dúvida, na atração e interesse do espectador pela sua obra e, por isso,               

desenvolve a pedagogia crítica. Ele utiliza a brincadeira e a mentira como método de              

destoar das questões de solenidade e seriedade que envolve o mundo das artes e,              

principalmente, como forma de chamar a atenção para aquilo que ele está            

“contradizendo”. 

Em 1977, Fontcuberta publicou na revista Village Cry um texto que apresentava            

o conceito de contra-visão. Nele, o artista desenvolve a ideia de que a atitude fotográfica               

está diretamente relacionada aos movimentos artísticos e sociais da história da           

fotografia. No artigo intitulado La Suversion Photographique de La Realite, destaca que            

o desenvolvimento da visão pode se dar através da fotografia e a conexão com a               

realidade, de forma que ela se torna um processo de objetividade, já que a fotografia               

cotidiana, a fotografia publicitária e a fotografia jornalística constantemente ressaltam a           

função de testemunha da imagem fotográfica, uma função completamente dogmática.          

No entanto, “confunde-se a realidade com a percepção de espécie humana, enquanto ela             

não é mais do que uma interpretação” (1977). 
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[usei] pela primeira vez este termo em um ensaio publicado na revista The             
Village Cry (Basel, 1977), e depois fui revisando-o em textos posteriores.           
Tratava-se de uma espécie de justificação programática pessoal, sem aspirações          
teóricas, simplesmente como reflexão sobre minha própria obra.        
(FONTCUBERTA, 2010, p.1611) . 4

Fontcuberta achou na noção de “contra-visão” a chance de reformular a           

condição da fotografia vista somente como evidência. Seus trabalhos demonstram o           

tempo todo sua vontade de “contradizer” os valores geralmente agregados à imagem            

fotográfica, de modo a potencializar o pensamento crítico e revelar uma nova            

(des)ordem visual.  

Desde a gênese da fotografia no século XIX, os pensamentos positivistas a            

associam com valores e vontades (de identidade, de registro, de verdade, de memória).             

No entanto, para Fontcuberta os valores que incorporamos à imagem fotográfica não            

procedem somente do processo tecnológico que a origina. O sal de prata ou o pixel não                

são os principais fatores do fotográfico. A essência fotografia está justamente nos usos             

que fazemos dela e como a instrumentalizamos em diferentes contextos sociais e            

históricos. 

Podemos estabelecer a contra-visão através da pedagogia crítica, para analisar os           

valores que incorporamos na imagem fotográfica e que possuem relações não somente            

óticas e químicas, mas também ideológicas e políticas. A obra de Fontcuberta prevê a              

contra-visão, mas precisa ensinar para que a mensagem seja passada. 

[A] contravisão devia perverter o princípio de realidade atribuído à fotografia e não             
representava tanto uma crítica da visão quanto da intenção visual. A fotografia            
contravisiva invocava, em síntese, uma tripla subversão: a do “inconsciente          
tecnológico” do sistema fotográfico; a do estatuto ontológico da imagem          
fotográfica e de suas plataformas de distribuição; e a do significado usual de um              
conceito de liberdade mascarado pelas miragens da sociedade tecnocrática. Com as           
matizações óbvias alentadas pelo tempo e, se cabe, certa maturidade, essas ideias            
continuam parecendo-me vigentes. Não apenas para mim, mas também para          
muitos dos protagonistas que, no meu entender, marcam atualmente as propostas           
artísticas mais radicais. (FONTCUBERTA, 2010, p. 1610)  5

4 O número da página se refere, na verdade, ao número de posição, dado que o trecho foi extraído de um 
ebook.  
5 idem nota de rodapé 4. 
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Nesses jogos bem elaborados de “contradizer”, Fontcuberta explora a         

imaginação e a crença da sua audiência, como por exemplo no projeto Milagros & Co               

(2000).  

Em uma região chamada Karelia se encontra um monastério, quase isolado do            

resto do mundo por causa de sua topografia labiríntica. Denominado Valhamonde, ficou            

em ruínas por várias décadas quando os descendentes de uma seita o ocuparam. Esse              

local atrai muitos jornalistas, não somente por causa de sua natureza exótica, mas             

porque o local é conhecido por atividades esotéricas, como cursos que ensinam a             

realizar milagres. Fontcuberta parte para o monastério para fazer um dos cursos e             

documentar toda a experiência. Logo, sua performance como realizador de milagres é            

representada em fotografias e arquivos audiovisuais. 

Milagros & Co. é, portanto, um projeto protagonizado pelo próprio artista, assim            

como em outros trabalhos (Sputnik de 1997; Desconstruindo Osama de 2007). Nesse             

projeto podemos perceber a intenção de Fontcuberta em dramatizar os aspectos           

religiosos, de forma mais humorística do que convincente. E assim, temos como            

resultado uma série de fotografias e vídeos do próprio Fontcuberta realizando milagres.            

Ainda que essas imagens sejam claramente encenações, elas flagram a capacidade da            

fotografia de ser usada como ferramenta de controle, uma direta referência ao fanatismo             

religioso e à propaganda política. 

Figuras 8 e 9. Os milagres realizados por Fontcuberta durante o curso no 

monastério de Valhamonde. 
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Figura 10. Print screen da página onde podemos ver os arquivos audiovisuais 

capturados durante a estadia de Fontcuberta em Valhamonde. 

 

Todos esses projetos nos fazem pensar sobre o sentido que é dado a toda essa               

constelação de relações. Temos que identificar o valor do contexto, justamente porque            

não podemos distanciar a imagem do seu lugar de morada, do lugar de destino, do lugar                

das intenções, ou seja, tudo aquilo que faz com a imagem tenha um determinado valor,               

gerado por um acúmulo de elementos que a posicionam dentro de uma ecologia visual.              

Fontcuberta leva ao extremo a questão da pedagogia crítica e contra-visão, justamente            

porque seus trabalhos exigem crítica, apreensão e participação. 

 

Conclusão 

 

Através de obras de Fontcuberta podemos pensar que, no momento atual da            

cultura visual, a fabricação de imagens não é mais tão importante quanto a prescrição de               

sentido da imagem; o que dentro do decálogo sobre a pós-fotografia - a nova              

consciência autoral, estratégias apropriacionistas de acumulação e reciclagem - a          

equivalência entre criação e prescrição de sentido da imagem “desembocam no que            

poderíamos chamar de ´estética do acesso´” (FONTCUBERTA, 2016, p. 40). Isso           

porque que entendemos que suas obras provocam uma comunicação definida como           
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quebra, como desequilíbrio e, portanto, nos faz pensar e rever o que pensávamos             

anteriormente.  

A provocação artística, estética e comunicacional de Fontcuberta tem como          

objetivo permitir a capacidade de ampliar o nosso horizonte, de forma a compreender             

melhor o mundo. Ou seja, nos dá a capacidade de acolher a alteridade, seja ela uma                

pessoa, uma ideia, um costume. Trata-se de uma provocação estética-comunicacional,          

que por causar desarmonia, muda nosso conhecimento a respeito das imagens           

fotográficas, nos prepara para agir sem passividade diante das relações comunicacionais           

que recebemos dos meios, das instituições, das plataformas de comunicação, etc. 

Tendo todos esses conceitos em mente, podemos concluir que a história do            

pensamento constitui também a história das imagens, pois podemos pensar através           

delas. Na contemporaneidade, percebemos que nossa maneira de interagir com o mundo            

é através das imagens, seja por meio da produção ou circulação delas, seja por meio da                

observação. As imagens, portanto, formatam a nossa visão de mundo, nossa visão de             

realidade.  

Mais uma vez, a produção artística de Fontcuberta, nos faz pensar na capacidade             

de mutação das imagens contemporâneas e na complexidade imagética, uma vez que o             

fluxo de produção envolve imagens e suas mutações em diversas ordens: fotografias,            

montagens, narrativas, interações, etc. Fontcuberta é didata e por meio da provocação            

nos apresenta as noções de pedagogia crítica e contra-visão, alicerçado em suas obras,             

que nos ensina não somente a pensar as imagens, mas pensar através delas.  
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