
O retorno da presença: paisagens de si 
 

Na contemporaneidade a noção de paisagem não precisa mais estar atrelada a uma concepção moderna que 

separava natureza e cultura. Nas artes, a paisagem não significa mais um gênero –  lugar conquistado no século XIX. 

A paisagem é sempre uma construção, e tem sua existência gerada pelos gestos, atos ou palavras humanas 

(discursos). Esses atos e construções nos interessam em seus aspectos políticos e sociais, no sentido de que para a 

arte contemporânea importam as relações e interações sociais que são produzidas a partir das obras, ações ou 

proposições artísticas. 

A paisagem (assim como a imagem fotográfica) não está mais reduzida a uma representação do mundo ou da 

natureza. Trata-se de uma reinvenção, e essa reinvenção pressupõe a paisagem como intrinsicamente ligada à noção 

de território. E esses territórios, tal como Deleuze e Guattari nos falam, são existenciais: configuram-se a partir de 

nossa relação com o mundo, relação intensiva e extensiva, pelos processos de subjetivação e singularização. 

Arte, natureza, cultura, sociedade estão entrelaçadas. Nosso tempo não é mais o tempo de Cronos: um tempo em 

que o passado determinava o presente, mas sim um tempo paradoxal, o tempo de Aion, em que nossas vidas e nosso 

presente é influenciado pelas simulações, pelas virtualidades, pelo devir. Isso transforma nossa subjetividade, que 

passa por processos de territorialização e desterritorialização cíclicos: um mundo em fluxo. 

A nossa relação com a imagem é uma experiência no presente: a fotografia não é mais o “isso foi”, poeticamente 

descrito por Barthes, mas é presença, experiência, virtualidade (pois devir). A imagem fotográfica não remete ao 



passado, mas ao presente, quando afirma sua matéria/luz guardada na prata sensibilizada de um papel fotográfico e 

trazida a nossa presença cada vez que a percebemos, e que essa imagem ativa nossas imagens-lembranças - no circuito 

da memória (atual/virtual, como nas várias faces de um cristal). Essa imagem afirma sua presença na fotografia que 

vemos nas telas/luz: dos monitores de nossos computadores, tablets ou celulares ou nas proposições artísticas que 

reinventam a experiência da câmara obscura, quando a imagem fotográfica é experenciada (sem necessitar de 

registro). 

Esta convocatória trouxe como tema a fotografia como presença (e como fluxo) traduzida na ideia das paisagens 

de si, abrindo possibilidade a que os 20 artistas selecionados pudessem nos trazer a sua interpretação da paisagem 

(contemporânea), que é múltipla, e esta sendo reinventada constantemente: paisagens que incorporam a presença do 

corpo e de signos da cultura. São imagens de intimidade, cidade, natureza, palavras, ações. Territórios existenciais. 
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