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Resumo 

Este artigo busca compreender como os espaços da fotografia podem simbolizar, de 

maneiras tão distintas, um mesmo tema: a ausência. Para tanto, trabalhamos com os 

conceitos sobre as realidades da fotografia de Boris Kossoy, da apresentação do mundo 

de Michel Maffesoli e das estratégias e táticas do cotidiano de Michel de Certeau. Trata-

se, assim, de compreender como as fotógrafas Lu Berlese e Johanna Lieskow propõem 

narrativas fotográficas que conduzem tanto as fotógrafas quanto os leitores pelos espaços 

de suas memórias perdidas e/ou recuperadas, compondo relações entre a experiência da 

ausência e os espaços da fotografia. 

 

Palavras-chave: fotografia, ausência, espaços, Lu Berlese, Johanna Lieskow. 

 

Introdução 

Entre junho e agosto de 2015, o Museu da Fotografia de Curitiba apresentou a exposição 

Poética da ausência, composta por dois ensaios elaborados pelas fotógrafas Lu Berlese e 

Johanna Lieskow. Enquanto Lu Berlese cobriu as paredes de três pequenas salas com 

treze imagens surrealistas compostas de fragmentos de sua história familiar distante, 

Johanna Lieskow trazia para outras duas salas vinte e cinco fotografias da casa de seus 

avós, em um momento de esvaziamento daquele que foi o local da história de sua família. 

Tais propostas fizeram do espaço do Museu uma possibilidade de reflexão sobre 

lembranças, histórias e ausências. 

Apesar do tema em comum, cada fotógrafa apresenta em suas propostas, 

processos de criação e usos de recursos visuais bem diferenciados, chegando a resultados 

poéticos - assim como proposições - completamente opostas em alguns aspectos. De todos 

os elementos que mereceriam um estudo aprofundado para uma maior compreensão de 

seus potenciais expressivos e simbólicos, resolvemos destacar neste artigo, a questão dos 
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espaços da fotografia – com suas dinâmicas e experiências – e seus encontros essenciais 

com a memória, o passado e os afetos. 

Para tanto, buscamos em alguns autores da fotografia, da comunicação e da 

sociologia, pensamentos relacionados aos espaços das imagens, da expressividade e das 

dinâmicas humanas para compor trajetórias e relações possíveis. Entre eles, os que mais 

se destacam são as propostas de Boris Kossoy, sobre os espaços das realidades da 

fotografia; Michel Maffesoli, com suas ideias sobre “apresentação do mundo” no lugar 

de sua “representação”, e Michel de Certeau com sua leitura sobre táticas e estratégias do 

cotidiano. Pretendemos, aqui, apresentar os autores, assim como os projetos fotográficos, 

para em seguida dissertar sobre os espaços da poética da ausência, assumida como 

conceito pelas fotógrafas.  

 

Os espaços da fotografia 

 

Para iniciar um estudo sobre os espaços da fotografia, é necessário pensar os espaços 

essenciais desse texto visual. Para tanto, aqui partimos de dois espaços bem delimitados 

no processo fotográfico: os espaços da primeira e da segunda realidades. O autor e 

fotógrafo Boris Kossoy, defende, em sua obra, o conceito de que toda imagem fotográfica 

é constituída de duas realidades, uma ligada ao contexto da produção da imagem, outra 

pertencente à própria imagem. 

A primeira realidade é o próprio passado. A primeira realidade é a 

realidade do assunto em si na dimensão da vida passada; diz respeito à 

história particular do assunto independentemente da representação 

posto que anterior e posterior a ela, como, também, ao contexto desse 

assunto no momento do ato do registro. (KOSSOY, 2000, p. 36, grifos 

do autor) 

 

Relaciona-se a ideia da primeira realidade com o espaço “real”, a situação na qual 

a imagem foi produzida. Esse espaço anterior e amplo habita, de certa forma, a imagem 

material. É uma realidade vivenciada pelo fotógrafo no momento de produzir sua 

imagem, com possibilidade de ser recriada por um leitor posterior. Quando vista no 

momento da elaboração fotográfica, a primeira realidade é o espaço da emanação, da 

potência de uma imagem ainda por ser registrada; contexto, visualidade e aparência ainda 

não deslocados para o suporte fotográfico.  

A amplidão do espaço da primeira realidade, com todas as suas dimensões e 

possibilidades de recortes, oferece diferentes mundos a serem fotografados. É uma 
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experiência que acontece no tempo presente do fotógrafo, do agora, que ficará gravado 

no futuro da imagem fotográfica. Ao virar imagem, para o leitor, a primeira realidade faz 

parte de um tempo passado que existe, no tempo do agora, no fragmento da imagem 

registrada. Essa analogia com o “espaço real” a partir da imagem fotográfica é um 

processo cultural, pelo conhecimento que as pessoas têm do fazer fotográfico, e por 

saberem que uma fotografia só acontece, se produzida em determinada situação “real”. É 

também simbólico, por um recorte visual trazer em si um espaço maior e um tempo 

recortado anterior. Essas associações, só a fotografia, e como produto expressivo, pode 

provocar. Um recorte do espaço e a suspensão do tempo.  

Já a segunda realidade é o espaço da imagem, um espaço criado, que carrega em 

si toda a força independente da expressão visual, no entanto, sem abdicar da primeira 

realidade, presente de forma simbólica e oculta. Segundo o autor, 

[…] é a realidade do assunto representado, contido nos limites 

bidimensionais da imagem fotográfica, não importando qual seja o 

suporte no qual essa imagem se encontre gravada. O assunto 

representado é, pois, este fato definitivo que ocorre na dimensão da 

imagem fotográfica, imutável documento visual da aparência do 

assunto selecionado no espaço e no tempo (durante a primeira 

realidade). (KOSSOY, 2000, p. 37, grifos do autor) 

 

Esta realidade sempre será o espaço do agora, do aparente, das evidências, da 

construção, do registro, do olhar do fotógrafo. É o retângulo do qual o leitor parte para 

todas as possibilidades da fotografia como expressão. Conforme as ideias de Kossoy, 

pode-se afirmar, então, que a fotografia é uma imagem composta de duas realidades, de 

dois espaços que se fazem presentes. Um aparente, atual e inteiro; outro oculto, passado 

e fragmentado. É a partir dessas duas realidades que este artigo inicia sua trajetória nas 

dinâmicas e modulações dos espaços da fotografia. 

Ao voltar o olhar para as duas realidades, em especial o espaço das duas 

realidades, e as relações que se estabelecem entre elas, uma área intermediária, entre os 

espaços, é criada. É uma área elaborada por um leitor da imagem, onde as duas realidades 

sobrepõem-se, fundem-se, criando um espaço rico em verdades, contradições, incertezas 

e ficções. 

 

A imagem sensível 

Michel Maffesoli, em seu livro A razão sensível, busca evidenciar o sensível para um 

entendimento maior dos fenômenos do mundo. Propõe um olhar sensível e generoso para 
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os sujeitos e as coisas, e é a partir desse olhar que algumas questões serão relacionadas 

aos espaços da fotografia. Em especial, ideias sobre a experiência do sujeito-leitor com a 

imagem. Experiência esta, que afeta também o fotógrafo e o espaço da primeira realidade, 

ao propor diferentes formas de abordar o processo fotográfico. O autor traz a 

“contemplação do mundo” como figura maior da pós-modernidade (MAFFESOLI, 

2008). Coloca que, após o modernismo não ter dado conta dos fenômenos do mundo, e a 

partir da volta da experiência para ajudar nessa compreensão, a imagem se fortaleceu em 

seu “papel cognitivo”, termo que empresta de Gilbert Durand. A imagem, conforme 

Maffesoli, 

[…] não busca a verdade unívoca mas se contenta em sublinhar o 

paradoxo, a complexidade das coisas. A especificidade dessa atitude 

mental é de não transcender o que é manifesto, não aspirar a um além, 

mas, isto sim, de remeter-se às aparências, às formas que caem sob os 

sentidos, para fazer sobressair sua beleza intrínseca. (MAFFESOLI, 

2008, p. 20) 

 

A força da imagem assim é dada, como primeiro elemento, em seu mundo próprio. 

Tal direção fortalece a ideia de autonomia da segunda realidade – e do espaço da imagem 

- distanciando a relação com a primeira realidade e a própria subjetividade do fotógrafo. 

Trata-se, portanto, da existência da imagem fotográfica por ela própria, de um espaço 

visual provocativo no que apresenta, na sua própria aparência. Não menos rica por essa 

abordagem, mas diferente, entende-se o poder expressivo da imagem fotográfica 

independente do contexto anterior, da história ou da memória. 

Diferentes níveis de interdependência entre os espaços das duas realidades podem 

ser elaborados pelo sujeito-leitor, dependendo de diversos fatores, como intenção 

fotográfica, contextualização da imagem, espaço de exposição, entre outros. Porém, um 

leitor embalado por um “modo de ser” que valorize a experiência de “ser afetado” pelo 

mundo a sua volta pode estar propenso a valorizar a sua experiência com a imagem no 

agora, a imagem como um provocador de novos mundos. 

Essa abordagem vai de encontro à proposta de Maffesoli sobre a apresentação das 

coisas no lugar de sua representação, onde a riqueza, o dinamismo e a vitalidade do 

mundo são destacados (MAFFESOLI, 2008). A ideia de apresentação reforça a 

independência do espaço da imagem, provocando um uso diferenciado do espaço próprio 

do leitor, desconectado de espaços anteriores. Um espaço que, dessa forma, conecta-se à 

imagem com mais força, é o do imaginário do leitor. Sempre presente como elemento 

atuante em qualquer leitura fotográfica, aqui ele é destacado perante uma imagem de 
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conexão mais fraca com a primeira realidade. Maffesoli traz o “caminhar incerto pelo 

imaginário” como uma grande força de compreensão do mundo. 

Isso culmina num saber raro; um saber que, ao mesmo tempo revela e 

oculta a própria coisa descrita por ele; um saber que encerra, para os 

espíritos finos, verdades múltiplas sob os arabescos das metáforas; um 

saber que deixa a cada um o cuidado de desvelar, isto é, de compreender 

por si mesmo e para si mesmo o que convém descobrir; um saber, de certa 

forma, iniciático. (MAFFESOLI, 2008, p. 21) 

 

Maffesoli reforça, dessa forma, a relação cercada de possibilidades e incertezas 

entre a imagem e o imaginário. Percebe essa relação como fonte rica de um saber de 

múltiplas verdades, ou realidades, ou espaços. 

 

O uso criativo 

No início do livro A invenção do cotidiano, Michel de Certeau escreve sobre a capacidade 

das ciências humanas de pesquisar elementos que compõem a cultura, como arte, 

tradições, linguagens e símbolos. Destaca, no entanto, a falta de estudos para investigar 

como as pessoas se reapropriam desses elementos culturais em práticas cotidianas. O 

autor defende que “a presença e a circulação de uma representação (ensinada como código 

da promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou por vulgadores) não 

indicam de modo algum o que ela é para seus usuários” (CERTEAU, 2011, p. 39). 

Em sua proposta de leitura sobre o cotidiano, usa os termos estratégias e táticas 

(termos usados por militares nas suas práticas de gestão) para definir dois tipos de 

comportamento. Descreve, como estratégia, as entidades – uma instituição ou uma 

organização reconhecida por certa autoridade, ou mesmo um indivíduo cujo 

comportamento é delimitado por uma ordem dominante. Suas identidades e modos de 

operar são conhecidos e limitados. Geralmente ela é determinada por seus lugares de 

operação – espaços físicos limitados – e seus produtos – leis, linguagem, arte, literatura, 

produtos comerciais, discursos etc. As estratégias pretendem sistematizar processos, criar 

uniformidade e impor uma ordem. É considerada produtora ou fabricante de ideias e 

produtos, de formas fixas e sólidas.  

Já a tática é uma ação criativa do usuário, que lida com as estratégias de forma a 

preencher as lacunas deixadas por elas. A tática é ágil e flexível, baseada na improvisação 

e no espontâneo. Ela não é um produto ou um lugar, mas o que se faz com produtos e 
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lugares. É a maneira de o sujeito sobrepor sua subjetividade ao espaço determinado, de 

habitar as estratégias 

[…] e, por essa combinação, [o sujeito] cria para si um espaço de jogo 

para maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar ou da língua. Sem 

sair do lugar onde tem de viver e que lhe impõe uma lei, ele aí instaura a 

pluralidade e criatividade. Por uma arte de indeterminação ele tira daí 

efeitos imprevistos. (CERTEAU, 2011, p. 87, grifos do autor) 

O sujeito, dessa forma, trabalha sobre as coisas para torná-las suas. Do andar numa 

cidade, das compras do supermercado ou da leitura de um texto, ele cria seus caminhos 

sobre estratégias determinadas. Certeau destaca que a proposta da tática não é dominar 

uma estratégia, mas preencher suas necessidades e vontades dos sujeitos dentro de 

sistemas fixos. A tática tem por síntese “não um discurso, mas a própria decisão, ato e 

maneira de aproveitar a ‘ocasião’” (CERTEAU, 2011, p. 46). Liga-se à ideia da ação, do 

presente, do acontecimento – valores ligados ao sujeito, que está afeto a algo. 

Dentro dessa proposta de estratégias e táticas, pode-se pensar certas características 

dos espaços fotográficos e seus sujeitos. As duas realidades da fotografia podem ser vistas 

como espaços determinantes de um sistema de linguagem. Sem elas não existe a 

fotografia, mas outro tipo de imagem. O produtor-fotógrafo e o usuário-leitor também são 

elementos estruturantes da fotografia, como se conhece. Sem a ação de fotografar e de 

olhar a imagem, o processo da fotografia não se completa4. 

Dentro da ação dos sujeitos, pode-se ver o fotógrafo e o leitor como estratégias, 

quando produzem imagens ou as leem de forma convencional e estabelecida. Não 

obstante, em geral, a busca de um fotógrafo-autor, ou mesmo de um leitor-autor, é de uma 

atuação criativa perante seus objetos. O fotógrafo que busca um olhar diferenciado sobre 

um tema, ou um leitor que tem a imagem como o ponto de partida para uma leitura mais 

criativa, gravita em torno das realidades da fotografia e flutua entre elas, articulando 

caminhos, criando narrativas. Tanto o fotógrafo quanto o leitor atuam no momento do 

presente, transformando a produção e a leitura em acontecimentos no aqui e no agora, 

criando um espaço definido pela dinâmica criada – um espaço praticado. 

 

                                                 
4 Caso questões sobre instituições que promovem, usam ou produzem imagens fossem pensadas, para além 

das duas realidades da fotografia, poderia se considerar o papel de museus, galerias de arte, jornais 

impressos, redes digitais, livros, revistas, agências de notícias, da publicidade, da ciência, entre tantos 

outros. Essas entidades, como estratégias, determinam espaços de atuação da fotografia que moldam formas 

de se relacionar com ela. Porém o foco aqui é fechado na imagem fotográfica, sem o contexto de como é 

apresentada.  
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Poética da Ausência 

 

A exposição Poética da ausência, das fotógrafas Lu Berlese e Johanna Lieskow, foi 

apresentada entre julho e setembro de 2015, no Museu da Fotografia de Curitiba. 

Relicário, nome da proposta da Lu Berlese, propõe um mergulho no espaço da memória 

e imaginário familiar, com fotografias compostas por objetos e imagens de objetos que 

parecem flutuar em um fluxo contínuo de lembranças e projeções do passado (figuras 1, 

2 e 3). Suas lembranças flutuam em fundos brancos desenhados por luzes oníricas, que 

parecem descobrir dados e elementos perdidos5. 

Já a proposta de Johanna Lieskow, Memorial Rua dos Atiradores, traz imagens de 

uma casa que pertenceu à sua família por anos, local onde visitava seus avós, no processo 

de desocupação do local, de seu esvaziamento, após o falecimento deles. A fotógrafa 

ronda a casa, como quem busca recuperar tanto a história do local quanto sua própria 

história. As imagens articulam, em sua maioria, entre áreas da casa já com poucos móveis, 

amontoados de objetos em processo de mudança e detalhes de objetos que ainda perdidos 

em cantos, como traços da história resistentes ao esquecimento. Suas imagens são 

iluminadas pela baixa luz que entra pelas janelas, como se vagasse por uma caixa escura. 

(figuras 4 e 5)6. 

   

Figuras 1, 2 e 3 – fotografias de Relicário, de Lu Berlese.  

 

                                                 
5 Todas as imagens do ensaio podem ser conferidas no site da artista: 

http://luberlesephotoart.squarespace.com/portugues/#/relicario/.  
6 Algumas de suas imagens podem ser conferidas no site: http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-

g/artes-visuais/museu-da-fotografia-abre-nova-exposicao-nesta-quarta-75cbn8d4udy1xb393entaogls  

http://luberlesephotoart.squarespace.com/portugues/#/relicario/
http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/artes-visuais/museu-da-fotografia-abre-nova-exposicao-nesta-quarta-75cbn8d4udy1xb393entaogls
http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/artes-visuais/museu-da-fotografia-abre-nova-exposicao-nesta-quarta-75cbn8d4udy1xb393entaogls
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Figuras 4 e 5 – fotografias de Memorial Rua dos Atiradores, de Johanna Leskow. 

Ao serem apresentadas juntas, as fotógrafas destacam as forças de cada proposta, que tão 

diversas em seus resultados, podem constituir duas formas de compor poéticas da 

ausência, reforçando a ideia de mergulho na memória familiar. Nossa proposta é pensar 

as imagens pelo viés dos teóricos acima mencionados, tratando das questões dos espaços 

das imagens relacionadas simbolicamente aos espaços da memória, do imaginário e das 

ausências.  

Refletindo a partir dos espaços das realidades (Kossoy), as duas propostas 

apresentam diferentes dinâmicas entre a primeira e segunda realidades. A primeira 

questão a ser destacada aqui é o espaço da primeira realidade. MRA (Memorial Rua dos 

Atiradores) tem uma ligação direta com um espaço “real” – a casa dos avós da fotógrafa 

– do momento de vagar pela casa, registrando seus cômodos e objetos. A fotógrafa faz o 

leitor andar pela casa, como na busca pelos traços de sua história. O espaço interno e 

misterioso dos ambientes, iluminados somente pela luz natural que passa por cortinas 

estampadas, faz da casa o espaço onde as memórias da autora habitam. Seu vagar é um 

vagar físico – o leitor passa pelas imagens como quem vagueia silenciosamente pela casa. 

O compasso da fotógrafa é demarcado em cada novo elemento que se apresenta.  

Ou seja, a experiência da fotógrafa, do momento de produção das imagens, é parte 

essencial de seu conjunto de imagens. Em suas propostas sobre as realidades da 

fotografia, Kossoy afirma que a primeira realidade sempre será o espaço anterior, do 

passado. Ou seja, as imagens de Lieskow mostram seu vagar num momento passado. A 

eterna relação da fotografia com a memória. Porém, aqui, os espaços da casa já trazem 

todo um passado demarcado por elementos mínimos e vazios que ecoam uma história 

anterior a tudo aquilo que é visto. Dessa forma, as imagens do passado já são carregadas 

de tempos ainda mais remotos, do uso contínuo dessa casa. Como se um passado recente 
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– o vagar da autora pela casa – estivesse conectado a um passado remoto – a própria 

história da casa.  

Ainda sobre a memória familiar, Relicário propõe uma relação simbólica diferente 

com a primeira realidade. O espaço apresentado nas imagens não é um espaço “real” 

como em MRA. É um espaço novo, surreal, composto por elementos apresentados de 

formas não convencionais no cotidiano: temos objetos sem gravidade e com proporções 

incomuns, temos imagens de fotografias do passado e de objetos sem profundidade, em 

contraste com a tridimensionalidade demarcada do espaço branco. Temos, também, luzes 

oníricas que dançam sobre os elementos citados e desenham brilhos sobre os vazios dos 

brancos. A autora leva o leitor para um espaço da primeira realidade que só ela conhece. 

Por ser um espaço novo, é necessário se adaptar ao que propõe. Entrar em espaço que 

parece só existir na própria composição da imagem – ou no imaginário da autora.  

Se em MRA o leitor acompanha a fotógrafa no seu vagar por uma casa, em 

Relicário o leitor mergulha no imaginário de Berlese. Vale comentar que na época da 

abertura da exposição, várias questões foram levantadas sobre o “fazer fotográfico 

técnico” das imagens – como havia sido o processo de produção – afinal, as imagens não 

levavam a nenhum espaço familiar e conhecido do cotidiano. Ainda pensando os tempos 

das realidades fotográficas, o fato de diversos elementos apresentados terem traços de 

outras épocas – modelos de telefones ou máquinas de costura e fotografias antigas da 

família – mas o processo de compor para as imagens finais ser mais recentes, oferece uma 

dinâmica particular dos espaços apresentados na exposição. O imaginário de Berlese é 

recente – um imaginário dinâmico, um fluxo do inconsciente no agora, montado pelos 

elementos do passado. Podemos relacionar os elementos a tempos anteriores, mas os 

espaços brancos e as luzes no recente.  

Seguindo esse fluxo, podemos trazer as propostas de Maffesoli e de Certeau para 

reforçar essas relações. Nas imagens de Relicário temos um mundo “novo” apresentado 

pelas imagens, mais que um mundo representado. Podemos pensar que esse mundo novo 

representa o imaginário da fotógrafa, mas o fato de não conhecermos o espaço 

apresentado no nosso fazer cotidiano (talvez em nossos sonhos), nos leva à potencialidade 

expressiva da própria imagem, a uma relação com novos mundos.  

MRA, por sua vez, traz a força do mundo que está aí, a representação das 

aparências do cotidiano, do vivido, das marcas do tempo inscritas nas paredes de uma 

casa. Esse espaço é familiar e, dessa forma, relacionado diretamente com o espaço físico 
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da primeira realidade. As imagens levam o leitor ao espaço da casa. Vale, também aqui, 

comentar que durante a abertura da exposição, surgiram diversos comentários sobre “as 

imagens de Relicário” assim como sobre “a casa de MRA”. Leituras de sutis diferenças, 

mas que relatam, de certa forma, os espaços iniciais lidos em cada ensaio. 

Se pensamos a partir da proposta de estratégias e táticas de Certeau, algumas das 

dinâmicas simbólicas descritas acima são reforçadas. Podemos começar por pensar o que 

de estratégico existe nesses espaços, sejam da primeira ou segunda realidade. Em um 

segundo momento, que uso que os sujeitos envolvidos (fotógrafas, leitores e sujeitos que 

são personagens das memórias) fazem dessas estratégias.  

Como a proposta de MRA tem a primeira realidade como uma grande força, 

relacionamos esse material ao momento da produção fotográfica, seguindo os conceitos 

de Certeau. A composição da casa, em MRA, seus cômodos – quarto, sala, cozinha -  

lembram muito a estrutura de uma casa convencional. Reconhecemos de imediato que é 

uma casa. O que podemos ver como tático é o pessoal, a história de quem morou na casa 

pelas marcas do uso, e o próprio andar de Lieskow, já comentado anteriormente, pelos 

ambientes. O tático, aqui, é o pessoal, é a transformação dos espaços estratégicos a partir 

do uso feito deles.  

Já ao pensarmos a segunda realidade – o espaço da própria imagem - outras 

questões devem ser evidenciadas. Aqui estamos no espaço da imagem, do produto visual. 

Dessa forma, as estratégias e as táticas consideradas são da própria imagem fotográfica. 

As estratégias desse texto visual evidenciam o que ele tem de mais próprio. Sua 

perspectiva, sua relação com as aparências, sua definição das formas e luzes. São diversas 

as categorias que divergem a estrutura da fotografia com outros textos. Porém, vamos 

destacar alguns elementos para compreensão do uso que Relicário traz desse processo.  

Enquanto suas imagens trazem um espaço branco, mas construído a partir de uma 

perspectiva convencional – inclusive com demarcação entre “chão e parede”, os objetos 

e imagens de cada foto seguem outras normas de perspectiva. Enquanto, em diversas 

séries fotográficas, é comum estabelecer uma linha de iluminação padrão, cada imagem 

traz novas formas de luzes. Enquanto existem normas de proporção entre os elementos 

de uma fotografia – aplicadas a partir da perspectiva – Berlese distorce as proporções, 

compondo seu próprio uso do espaço convencional da fotografia.  

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

 

Considerações finais 

 

É importante destacar que cada trabalho fotográfico foi aqui pensado a partir de alguns 

aspectos mais evidentes dentro de uma perspectiva analítica que priorizou a relação com 

os conceitos utilizados. Sendo assim, esses breves apontamentos retornam à proposta da 

exposição: Poética da Ausência. 

Uma poética do que não está ali, daquilo que não existe mais, de espaços que estão 

em processo de esvaziamento de sua história (MRA) ou em novos espaços que buscam 

recuperar traços perdidos (Relicário). A forma que as fotógrafas atuam em seus espaços 

escolhidos são diferentes, mas apontam para questões simbólicas próprias dos espaços 

fotográficos. Diante das dinâmicas propostas, entre a experiência da ausência e os espaços 

da fotografia, é possível determinar alguns aspectos conclusivos. São eles:  

A) a segunda realidade é a demarcação da própria ausência, que no presente, 

remete-se à primeira realidade, que já não existe (MRA); porém, ao criar uma 

imagem fotográfica sem a ligação direta com um espaço do cotidiano, da primeira 

realidade, a ausência também se instaura (Relicário);  

B) as possibilidades de atuar na representação de um “espaço que existe” ou na 

apresentação de um “espaço novo e imaginário”, reforça o caráter complexo 

fotografia, que possibilita modulações de forças entre “presenças e ausências de 

mundos” e;  

C) o uso criativo dos espaços – reais, imaginados ou da imagem - pelos fotógrafos, 

sujeitos das cenas e/ou leitores, pode conferir uma densidade simbólica às 

dinâmicas possíveis entre ausências e fotografias. 
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