
 

 

 

 

Representação e invenção  – as retículas do olhar 

 

 

As obras inéditas do fotógrafo Vicente de Mello que compõem Strobo fazem parte da série 

de imagens digitais Quantas Asas tem um Pixel? O curioso título da série questiona até que 

ponto a imagem digital pode representar, por um lado, um registro análogo (ainda que não 

analógico) da realidade e, por outro, uma radical ampliação da liberdade expressiva do 

fotógrafo. Neste segmento da série, o artista lança, por meio de interferências digitais em 

oito imagens, novas camadas de significação sobre imagens prosaicas.  

 

É uma constante na produção de Vicente de Mello a indagação sobre as semelhanças e 

distinções entre as percepções suscitadas pela fotografia digital e pela analógica. Para ele, a 

fotografia digital representa a conquista de uma liberdade há muito desejada desde o 

advento da fotografia, em 1889; a visualização imediata que permite (não obstante o 

criticado delay de sua captação) abriu novas possibilidades de diálogo com o tempo 

presente. Adepto usual da película, Vicente de Mello tem investigado as possibilidades 

poéticas da fotografia digital tanto em seu aspecto formal quanto discursivo. Strobo pode 

ser considerada, portanto, uma depuração dessa pesquisa. 

 

As fotografias, que sugerem livremente erupções vulcânicas, cometas, explosões 

astronômicas, bombardeios, rastros de mísseis ou outros eventos bélicos, podem ser 

interpretadas à maneira dos ensurdecedores disparos de canhões que irrompem na 

Abertura 1812, Op. 49, de Tchaikovsky. Composta em 1880, a obra rememorava a vitória 

russa sobre Napoleão violência sonora celebra, ali, ao mesmo tempo um triunfo e um 

aniquilamento.  

 

O nome da série é uma alusão ao efeito lisérgico e hipnotizante das luzes feitas para dançar. 

Por outro lado, o contraponto criado pela sugestão de cataclismos assinala um 

questionamento sobre o binômio pulsão da vida versus tragédia das guerras, inscrito em 

uma trajetória luminosa no espaço. A partir de referências reais – registros de simples 



 

 

queimas de fogos de artifício–, as interferências do artista geram imagens capazes de sugerir 

tanto fenômenos espaciais quanto ataques militares, imagens capazes de emular tanto 

momentos de destruição quanto de criação. 

 

Paralelamente às questões abertas pela interpretação dos eventos fotografados, a série 

propõe ressignificações também do ponto de vista formal: Vicente tece uma analogia visual 

entre fotografia e hipermetropia – pontos de cor parecem aleatórios quando vistos de perto 

mas, compactados pelo olhar a média distância, formam imagens mais ou menos distintas. 

Além disso, devido ao tratamento dado, as imagens têm impressão similar à de outdoors ou 

cartazes do tipo lambe-lambe. O uso das retículas de impressão offset em grandes formatos 

transpõe a investigação poética para o universo da comunicação visual urbana e confere a 

eventos remotos uma presença quase trivial. Não por acaso, provocadoras imagens da série 

participam da primeira edição da Street Biennale, projeto de intervenções urbanas 

idealizado pelo curador francês Jeremy Planchon. em meio à Bienal de São Paulo de 2010. 

 

Como em produções anteriores do fotógrafo, as imagens da exposição confundem sem 

obviedade o limite entre o real e aquilo que pode ter sido adulterado digitalmente. O 

estranhamento causado por essas fotografias corresponde a uma espécie de duelo 

ontológico entre o referencial e a imagem resultante – esta é gerada necessariamente por 

aquele, mas o produto artístico ultrapassa qualquer correspondência.  

 

Marcio Junji Sono 

 

 

Áspera imagem 

 

“e volto e revolto pois na volta recomeço reconheço remeço” 

Haroldo de Camposi 



 

 

Re-Velar-Trans-Formar: tal é o exercício insistente de criar imagens paradoxalmente 

sensuais e ásperas. Obra a um só tempo elegante e severa, que espreita e aspira ar 

puro. Truque milagrosamente sublime na sutil habilidade de comprometer o 

autômato. E ainda um pouco mais: se desprende desse universo sinteticamente 

implacável o fato de provocar a privação da cegueira. Destinado a criar agitação nas 

almas. É um fenômeno necessário de criação de inesperados intervalos que são fortes 

tentações sublimes. A quem está destinado este universo sublime senão àqueles que 

em clara luz desejam respirar? Gênese com destino certo naqueles que sem habilidade 

para a perfeição tateiam contradições e impertinências. Felizmente, há os museus de 

arte, instituição para onde pode escoar o produto desse entusiasmo. 

Vicente de Mello cria séries de fotografias com abrangência multidisciplinar e recursos 

de construção da imagem técnica. Em suas séries podemos localizar a problematização 

da idéia de arranjo. Para Foucault “os arranjos sutis, de aparência inocente, mas 

profundamente suspeitos” constituem-se como parte de uma ‘microfísica do poder’.2 

Pouco a pouco, cada indivíduo vai, ao longo de sua vida, agregando coisas, pessoas, 

objetos, imagens, etc. Essas agregações são o que constitui o universo particular de 

cada um. Entretanto, todos os conjuntos são invariavelmente parecidos. São 

composições que designam redes relacionais de sentido a conjuntos de objetos. Mas 

até que ponto arranjar as coisas é um ato de livre arbítrio? Em seu significado de 

dicionário, ‘arranjo’ vem de ‘arranjar: pôr em ordem; colocar ou dispor 

convenientemente, com acertos e regularidades, arrumar, compor’. As ações 

mecânicas ou intencionais de adquirir e compor, regular e infinitamente, são, ao final, 

invólucro de estrutura socioeconômica, norteadas pelo consumo. Por trás de cada 

item agregado há imperiosamente um comando maior de ordem política, que gera 

movimentos de inconsciência. E são raras as incursões capazes de eliminar os graus de 

opacidade ali incutidos. As fotografias de Vicente têm essa potência de instigar o 

exercício da imaginação. 

O artista confronta-nos com a constituição desse arranjo doméstico: móveis, plantas, 

animais organizam-se sob sua lente para configurar bestiários, herbários, lapidários, 

galáxias etc., em conexão precisa com os condicionamentos histórico-sociais. Esta 



 

 

versão de revelação-transformação do arranjo doméstico, por ele forjada, 

problematiza o próprio ato de fotografar, ao abarcar também o arquivo de imagens 

que compõe o itinerário fotográfico familiar constituído, sobretudo, por registros do 

cotidiano e por paisagens de cartões-postais. Ali, nos diários pessoais de imagens 

privadas, o artista intervém como que a denunciar a própria constituição da imagem 

técnica fotográfica, sintonizando-se com Flusser, que em Filosofia da caixa-preta 

declara que “por trás da intenção do aparelho fotográfico há intenções de outros 

aparelhos”, e ainda que “apenas séries de fotografias podem revelar a intenção do 

fotógrafo”.3 

 

moiré.galáctica.bestiário 

Assim, de cada série emerge silencioso um inteligente sistema visual de reconfiguração 

de arranjos, fazendo deslizar a noção de controle e estabilidade. O artista nos oferece 

como alternativa a possibilidade de consciência em direção às ações aparentemente 

estáveis. Por trás da imediata sedução de cada imagem criada por Vicente está uma 

atmosfera sublime, na qual os atributos dos arranjos domésticos são diluídos ao serem 

rearticulados em outros arranjos possíveis. As séries configuram coordenadas que são 

dispositivos de mudanças substanciais. Por isso deve ser tomada, cada uma, como uma 

incursão retrospectiva em um determinado arquivo ou catálogo mnemônico de 

construção cultural. Entretanto, o conjunto das três séries – moiré.galáctica.bestiário – 

se conjuga na síntese de uma nova cosmogonia. Sendo assim, é necessário observar 

cada série e como se interconectam em sua infra-estrutura. 

Um dos formatos bibliográficos mais impregnantes da Idade Média foi o bestiário, que 

remonta ao século 2 a.C., quando tem origem o Physiologos, primeiro bestiário que se 

tornou, com acréscimos permanentes e desdobramentos, um dos meios mais eficazes 

de ensinar ao crente a doutrina cristã, ao fazer comparações das qualidades e defeitos 

entre homens e animais, entre Deus e os animais e, ainda, entre outras religiões e os 

animais. Em alguns bestiários, o homem é o primeiro a ser abordado, seguido de 

animais, domésticos e selvagens, e de seres fantásticos – como o unicórnio, a sereia e 

o dragão. Mas o conteúdo sempre se impunha sobre a ordem de representação dos 

seres. O mais relevante era a doutrina em si. Os bestiários citavam com freqüência 



 

 

santos e filósofos. Podemos encontrar num mesmo texto tanto Boécio de A consolação 

da filosofia, quanto Santo Agostinho, Sêneca e Horácio. Esses manuscritos medievais 

eram compostos por textos e iluminuras. Foram muito populares até o século 17 e o 

serão ao longo da história da arte, retomados e reformatados pelas Artes Visuais, 

assim como pela literatura. Na América Latina, os bestiários ganharam novas 

adaptações e configurações, desde sua forma original cristã até suas incursões 

artísticas, por isso é imprescindível estar atento às suas inflexões e idiossincrasias. 

Nada há neles que não sejam implosões e brilho. 

Guillaume Apollinaire foi um poeta que se interessou pelo gênero. Publicou O Bestiário 

ou Cortejo de Orfeu no início do século 20, com ilustrações do pintor Raoul Dufy. 

Segundo Herbert Wittemberg, Apollinaire “pelo menos folheou na Biblioteca Nacional 

o primeiro bestiário francês de Philippe Thaon, que é a versão rimada do Physiologos, 

compilação alexandrina do século II”.4 Os seres que compõem o Bestiário de 

Apollinaire são a figura mitológica de Orfeu, a tartaruga, o cavalo, a cabra do Tibet, a 

serpente, o gato, o leão, a lebre, o coelho, o dromedário, o rato, o elefante, a lagarta, a 

mosca, o pulga, o gafanhoto, o golfinho, o polvo, a medusa, o lagostim, a carpa, a 

sereia, a pomba, o pavão, a coruja, a íbis e o boi. Outro importante bestiário de nossa 

época é O livro dos seres imaginários, de Jorge Luis Borges – ele compilou 116 itens 

entre animais e seres fantásticos das mais variadas tradições, além de seres criados ou 

mesmo sonhados por autores como Franz Kafka e Edgar Allan Poe. Borges convoca no 

prólogo deste seu livro “o eventual leitor da Colômbia ou do Paraguai a nos remeter 

nomes, a fidedigna descrição e os hábitos mais conspícuos dos monstros locais”.5 É um 

livro aberto, enciclopédico, que solicita uma permanente atualização. Destinado a 

continuar absorvendo seres que compõem o imaginário de outras culturas. 

Julio Cortázar, por sua vez, publicou um bestiário com uma impressionante série de 

contos nos quais reanima a figura possível do ser bestial, visível-invisível, que parece 

nunca ter se apartado do cotidiano humano, seja em nuances comportamentais seja 

no alcance do extraordinário. Talvez, aqui, junto a Cortázar, possa ser inserida com 

mais intimidade esta criação de Vicente de Mello, exceto em seu aspecto fantástico, é 

claro. Picabia aconselhava a visita perigosa ao jardim zoológico.6 Mas Vicente não 

precisa ir muito longe, seu Bestiário é um Bestiário Doméstico, a nos apontar a 



 

 

inquietante e perigosa convivência com os animais de estimação, os que habitam o 

mesmo espaço que o homem, os mais próximos, que de tão chegados tomam a 

aparência de seus donos, ou vice-versa. São eles o cão e o gato. O jogo inicial de 

descoberta que as fotografias imprimem são já uma armadilha. As imagens apontam 

para certa deformidade em função dos enquadramentos. “O ser fotografado não é o 

que se imagina”, diz o artista. Claro, é o contrário: algo que há no ser fotografado que 

não se quer imaginar: a fera. Jamais domesticada, pode eventualmente igualar-se ao 

seu dono. São fragmentos de corpos de animais ou de homens que anunciam uma 

provável erupção. “Os ruídos se ouviam mais fortes, mas sempre surdos, às nossas 

costas” diz Cortázar em “Casa tomada”.7 

As séries operam com o imaginário do passado, do presente e do futuro, por isso só há 

razão para outra consistência temporal: o tempo suspenso. Além disso, o tempo é 

manipulado direto na fotografia, por meio de artifícios tecnológicos, a exemplo da 

série Vermelho Telúrico. Então, assim como uma tradição proveniente do medievo, 

como o bestiário, pode ser revisitada a partir da relação doméstica entre homens e 

animais, também a idéia de Galáxia toma forma. A série Galáctica é criada a partir do 

registro de lustres e luminárias, colocando-nos de início dentro do belo jogo de 

descoberta das imagens que nos são familiares, e que variam entre o figurativo e o 

abstrato. No entanto, como mencionado antes, este jogo ambilátero ou bifacial é 

apenas uma simulação para descondicionar o olhar. Afora esta desarticulação, 

Galáctica, com toda a propriedade, aborda o repertório estadunidense do cinema de 

ficção científica, proveniente de Hollywood. A série constrói uma imagem de galáxia a 

partir de um arranjo banal, amplificando a idéia de cosmos de um outro ponto de 

vista, justapondo, inevitavelmente, filmes tão dissonantes entre si quanto 2001 Uma 

odisséia no espaço de Stanley Kubrick e Solaris ou Stalker de Tarkovski. Confronto 

levantado pelo próprio Tarkovski após assistir o 2001 de Kubrick. De qualquer forma, é 

quando entendemos, pela disparidade, o que pode vir a ser ficção científica, sem que 

tenhamos certeza alguma do que pode ser o cosmos. Trata-se de um confronto 

significativo. Assim como é significativo que Warhol seja norte-americano e Malevich 

russo. Segundo depoimento do diretor de arte Mikhail Romadin, Tarkovski dizia que 

“filmar ficção científica deve ser uma visão só para a terra (...) e não uma utopia 



 

 

espacial futurística”.8 Para Romadin, “Tarkovski escolheu a pintura para servir como a 

quintessência da Terra. Em Solaris, ele pediu emprestada uma pintura de Brueghel, 

para criar esta conexão entre o espaço e a terra”.9 As galáxias não são o que parecem 

ser. São, ao contrário, o que imaginamos que elas sejam. Tal qual nos fala Cortázar, 

sobre os coelhinhos, em seu conto “Carta a uma senhorita em Paris”: “Levantam a 

morna cabeça para as lâmpadas da sala, os três sóis imóveis do seu dia, eles que amam 

a luz porque sua noite não tem lua nem estrelas nem lampiões. Olham seu triplo sol e 

estão contentes”.10 Este imaginário vem menos de um conteúdo científico, da Nasa, 

ou de outras agências de programas espaciais, do que da formação do imaginário que 

nos é apresentado principalmente pela imagem técnica cinematográfica de ficção 

científica e pela literatura. 

A Galáctica de Vicente se materializa como um prisma deslumbrante, mas é de 

princípio sublime, visto que seu advento nos ampara com uma esparsa aparência das 

fronteiras. 

O Moiré, por sua vez, é o efeito de ilusão ótica cinética produzida pelas superposições 

reticulares ou pela justaposição das linhas de urdidura e trama. Em geral, se vê em 

tecidos, mas também se observa na produção gráfica e de um modo geral na 

reprodução da imagem técnica construída a partir de retículas. Argan, ao referir-se à 

pesquisa visual-cinética e à Op-art, nos esclarece que a percepção é “antes um 

pensamento autônomo e auto-suficiente, precisamente aquele a que um grande 

psicólogo da percepção, Rudolf Arnheim, deu o nome de ‘pensamento visual’.11 Neste 

sentido, tanto a Op-art quanto a Arte Cinética, guardadas as devidas diferenças entre 

os referidos movimentos, pesquisaram efeitos de ilusão visual. Artistas como Victor 

Vasarely, Julio Le Parc e Jesus Rafael Soto exploraram efeitos de ilusão ótica, mas foi 

sobretudo Soto quem assimilou o moiré em seus trabalhos de caráter essencialmente 

tridimensionais. O Moiré, no conjunto de séries de Vicente de Mello, é, como o seu 

Mondrian Negro, uma citação direta à História da Arte. Nesta série, não se vê o efeito 

moiré, que é subtraído na imagem fotográfica. O que se vê é uma paisagem solar, a 

indicar ao mesmo tempo sol-nascente-sol-poente, ocidente-oriente, em que não há 

nem dia nem noite em decorrência da suspensão do tempo, similar ao inquietante e 



 

 

assombroso sol noturno de Goeldi.12 A noção de passagem de tempo é suprimida 

naquilo que norteia nosso cotidiano: o relógio solar. Enquanto o Bestiário e Galáctica 

instauram uma linha imaginária vertical, indicando o nadir e o zênite, isto é, da terra 

para o céu, Moiré consolida uma linha horizontal, na medida que indica as posições do 

sol: oriente e ocidente. Desta forma, configura-se um esquema objetivo, não 

simbólico, com interseções que conferem densidade à sua cosmologia. 

Suas séries são proposições que evocam, a cada conjunto, mais luminosidade ao 

mundo e a este veículo que é a fotografia. Tratando de maneira inequívoca de 

questões referentes à supressão do tempo, à configuração de uma noção de território 

e à decomposição-recomposição dos arranjos domésticos. E isto se dá de forma 

áspera, é certo. Mas não é áspera a máquina fotográfica e tudo aquilo passível de ser 

fotografado?  

Alberto Saraiva, curador de Artes Visuais do Centro Cultural Telemar 

Rio de Janeiro, julho de 2006 

 

Noite americana 

A noite é uma coisa muito antiga. 

Tem uma maneira muito própria de ser sempre a mesma e por isso ser sempre o 

contrário do dia. De dia, há notícias, peripécias, rotinas, as coisas de que se fazem os 

telejornais. De noite, há acontecimentos. A noite está para o dia assim como o céu está 

para o boletim meteorológico. 

A noite é o céu dos homens vivos que não acreditam ou não querem esperar por Deus. 

O dia é um espaço funcional e utilitário, estruturado e hierarquizado por situações e 

significações codificadas. A noite é um espaço imponderável e emocionado, habitado 

por intensidades e afectos móveis e volúveis. A informação dá lugar à emoção, a lógica 

dá lugar à vibração, a repetição dá lugar à revelação. 

A noite é um exercício de olfacto para animais sábios. 

Day for night é uma técnica cinematográfica que consiste em produzir, durante o dia, 



 

 

condições de iluminação que permitem criar o mesmo efeito que se obteria com uma 

filmagem nocturna. 

Em francês, este método chama-se La nuit américaine e deu título a um filme famoso 

de François Truffaut, amargamente delicioso. 

As fotografias de Vicente de Mello são fotografias anoitecidas. 

Talvez por causa do cinema, seguramente por causa da atmosfera particular das salas 

de cinema, e talvez também por causa das luzes acesas nas fachadas dos edifícios dos 

cinemas, tendemos a aceitar, algures no nosso imaginário, que todas as noites são, já, 

ou acabarão por ser, noites americanas. Olho para Odeon e lembro-me de Las Vegas 

onde, dentro dos cassinos, é noite vinte quatro horas por dia, todos os dias. A 

suspensão do tempo. A noite eterna assegurada por uma feérica iluminação artificial. 

Olho para D’après Hopper e recordo a sala de cinema de uma das suas mais famosas 

pinturas. É outra vez a América e é outra vez cinema. 

Mas Vicente de Mello visita outras tradições e outras problemáticas. 

Vejamos a fotografia em preto-e-branco, muito escura, de uma pintura consagrada de 

Piet Mondrian (Mondrian Negro), ou a fotografia do famoso Pavilhão de Barcelona do 

arquitecto Mies Van Der Rohe (Mies Barcelona). Se quisermos fazer especulação 

histórico-estética, podemos dizer que caiu a noite sobre o modernismo e que esta é 

uma forma delicadamente perversa de o autor se relacionar com a herança geométrica 

do modernismo e, já agora, com a tradição da fotografia abstracta. 

Mas as noites mais tocantes do inverno fotográfico de Vicente de Mello são as que nos 

surgem como pequenas pausas entre as páginas de um diário de viagens, um diário 

íntimo do qual tivessem sido supridas as imagens mais explícitas ou contundentes. 

Trabalho de pudor. 

O que sobra da noite. Imagens de um amanhecer amarrotado entre lençóis. O 

despertar estremunhado de um olhar que quer continuar a olhar para as coisas como 

se fosse ser de noite para sempre (Sonâmbulo, Amanhecer em Lisboa). Com esse olhar 

podem ver-se as coisas que sobram da memória dos quartos, das varandas, das 

manhãs tardias das cidades de passagem (Travessia Lusitana). Uma toalha embrulhada 



 

 

em forma de cisne (Encanto). Um reflexo desfocado num espelho (Lira). Uma vontade 

de suspender o tempo num torpor anoitecido. 

A noite do quarto e da cama não é assim tão diferente da noite do cinema e do écran. 

A noite é sempre a noite. 

Alexandre Mello 

Porto – Portugal, maio de 2001 

  

Fotografia e imaginação 

Não raro, ouvimos comentários de alguns artistas plásticos, sobretudo escultores, 

sobre a impossibilidade de a fotografia reproduzir o funcionamento material e espacial 

de suas esculturas, simplesmente porque a foto não seria capaz de traduzir a 

transparência, o vazio, ou mesmo a relação do observador com o objeto físico que está 

inscrito no campo tridimensional. Declaram que a fotografia achata e reduz o objeto à 

sua própria imagem, mas que muitos objetos resistem a ser imagem, não se deixando 

cativar pela superfície plana e opaca da fotografia.1 

O problema da reprodutibilidade da obra de arte pelos mecanismos fotográficos, que 

fazem com que o trabalho perca particularidades que lhe são inerentes na forma física 

original, acaba por ser um problema de ordem geral, pois também os objetos comuns 

– bi ou tridimensionais – são passíveis de sofrer perda semelhante. No caso da obra de 

arte, isso pode ser mais drástico, uma vez que acarreta transformações em 

propriedades que podem implicar em seu próprio sentido. O que não quer dizer que 

um objeto banal também não perca, em qualquer representação, parcela considerável 

de sua materialidade. 

Esta questão nos leva ao encontro de uma velha discussão a propósito de ser ou não a 

fotografia uma cópia fiel do real. E, pelo visto, não é. O fato de a máquina fotográfica 

perceber o mundo por uma visão monocular, o fato de sua tecnologia ser sensível a 

questões climáticas e de luz, e a diversidade de tipos de filmes e lentes disponíveis 

com respostas diferentes vêm se somar à interpretação do fotógrafo que, de acordo 



 

 

com seu olhar pessoal, recorta, enquadra e dá colorações singulares à imagem 

produzida. Não necessariamente a reprodução fotográfica corresponde à coisa vista, 

ao contrário, não corresponde. A máquina vê de menos (situações de volumetria e 

perspectiva, por exemplo) ou de mais, como acontece em fotos científicas que revelam 

pormenores não identificáveis a olho nu. A extensão e os limites do mecanismo fazem 

dele um veículo de potencial exclusivo, cujos resultados podem estar longe da 

realidade visível imediata. E esse é um sinal de que a fotografia, não só por sua 

especificidade técnica, como também pela manipulação de um olhar privado, pode 

gerar imagens ‘infiéis’, passíveis de configurar um campo puramente poético. Se, por 

um lado, ela trai o real, mesmo simulando seus traços, por outro, pode construir 

mundos imagéticos fabulosos e constituir uma linguagem própria. O artista que se vale 

da fotografia como meio quer extrair dela uma potência ficcional, na contramão da 

idéia de documento que lhe é um atributo corrente, e pode tirar partido das limitações 

da conjuntura mecânica para criar daí seus motivos. Se a foto não consegue 

reproduzir, ipsis litteri, a coisa original, certamente pode conferir uma outra 

originalidade à coisa vista, já filtrada por esse olho ao mesmo tempo técnico e poético. 

Por coincidência, Vicente de Mello é um artista que trabalha com o suporte fotográfico 

para a expressão de sua obra, mas é também fotógrafo de obras de arte de outrem. 

Neste último caso, opera sem dúvida com sensibilidade, mas buscando 

primordialmente as soluções técnicas que melhor respondam às formas originais das 

obras fotografadas, tentando ausentar-se da esfera da interpretação. Seria 

protagonista, nesse momento, o mero aspecto documental da fotografia, ainda que 

bem feito.  

Como artista, ao invés, a coisa muda. O olhar desloca-se para um plano de opções 

subjetivas, em que as questões de espaço e tempo já nos chegam transmutadas por 

uma visão metafórica, em luminosidade enigmática. O que antes derivava diretamente 

da cena vulgar nos é reportado agora como atmosfera obscura, em que os objetos e os 

corpos perdem seus referenciais de realidade, transpostos ao desconhecido. Essa 

torção fundamental não suspende ou dissimula a lógica própria do aparelho 

fotográfico, nem tenta manipular seus efeitos por artifícios de laboratório ou digitais, 



 

 

apenas apropria-se da técnica para levar a imagem aos níveis do imaginário e das 

inquietações do sujeito. É o momento em que o artista-fotógrafo opera em paradoxo, 

pois, ao mesmo tempo em que circunscreve e legitima o ato mecânico e a potência 

realista inerente ao equipamento, consegue fazê-lo curvar-se ao simbólico.  

O teórico Arlindo Machado, fundamentado nos escritos de Vilém Flusser,2 diz que 

“a verdadeira tarefa da arte é ir contra essa automação estúpida, essa robotização da 

consciência e da sensibilidade, refazendo as questões da liberdade e da criatividade no 

contexto de uma sociedade cada vez mais informatizada e dependente da 

tecnologia”.3  

O artista, que põe a máquina à mercê das idéias estéticas, seria, assim, uma espécie de 

sensibilizador crítico, capaz de dar sentido e atribuir pensamento a um código oriundo 

da ciência. Machado, então, pergunta: 

  

“Se temos nas mãos uma foto, a quem devemos atribuir o essencial de sua concepção 

plástica? Ao engenheiro que projetou a câmera, ao físico que codificou a 

representação do espaço através do sistema ótico da lente, ao químico que ‘traduziu’ 

as diferentes propriedades reflexivas dos objetos em relação à luz para os 

componentes fotoquímicos da emulsão de registro, ou ao sujeito que, valendo-se de 

todas essas contribuições, mas sem conhecê-las, as atualiza e concretiza num registro 

singular?”4  

A fotografia, portanto, parece oferecer ao olhar estético, para além de suas mesuras 

tecnológicas, um instrumento de reflexão sobre o real, sobre a possibilidade de 

constituição de linguagem, assim como um debate sobre a questão da representação. 

As estratégias de seu uso pelos artistas variam de acordo com as exigências da 

imaginação da própria obra. E se a foto é a técnica escolhida, decerto o terá sido 

porque é o suporte preciso para a ideação do trabalho; uma deliberação técnica a 

reboque da necessidade formal.  

No caso de Vicente de Mello, o foco da experiência recai incisivamente sobre a luz. 

Não por jogos fortuitos de estilo ou demonstração de virtuosismo, mas porque a luz 



 

 

fala em primeira pessoa na ‘narrativa’ de sua fantasia, porque ela é capaz de dobrar a 

realidade ao fantasmático, de tornar coisas em vestígios de coisas, sugerir silhuetas 

onde antes havia contornos precisos, e fazer o dia ‘anoitecer’ eternamente. Para isso, 

o uso do preto-e-branco é essencial. Com ele, o artista retoma certa atmosfera do 

expressionismo moderno, mas tentando rebaixar seu acento dramático e guardar 

apenas sua melancolia. Resgata, em alguma medida, o espírito misterioso da obra de 

Oswaldo Goeldi,5 os contrastes intensos de luz e sombra do mestre gravador, 

abstraindo, contudo, seu teor mórbido e trágico. Em Vicente de Mello, o preto-e-

branco tem um funcionamento múltiplo: ajuda a desvincular a imagem captada de seu 

referente no real, acentuando a ênfase na construção poética; sobressai a dinâmica 

luminosa não apenas em recortes de claro-escuro, mas também em áreas 

intermediárias de vazio e penumbra, e, por fim, é essencial à criação desse tom 

expressionista, em que o olhar subjetivo reinventa o presente em fantasmagorias 

atemporais. 

Exemplares de três séries são apresentados por Vicente de Mello nesta exposição: 

Moiré (iniciada em 1995), Bestiário (iniciada em 1997) e Galáctica (em 2006). Em todas 

elas, o artista busca desassociar a imagem de sua matriz referencial, por meio do 

aspecto sombrio da iluminação, de traços imprecisos, recortes estranhos ou inversão 

de sentido, fazendo com que as imagens se indeterminem em abstrações.  

Em Moiré, Mello sugere paisagens noturnas, com extrema economia de motivos, 

paisagens estas que são ‘adivinhadas’ por entre os fios de leves cortinas, dispostas na 

horizontal. Protagonista de todas as cenas, a luz, e somente ela, produz a ilusão do 

espectro lunar nessas paisagens oníricas, em que a nuance das superfícies em dégradé 

coincide com o acaso das dobras do tecido, extraindo daí a atmosfera de uma noite 

delicada, mas profunda. Em Bestiário, os animais transformam-se em sombras ou 

projeções extraordinárias, ou ainda em fragmentos de corpos não identificáveis, como 

se fossem quimeras especulares de fábulas medonhas, ou meros caprichos do olhar. 

Por fim, em Galáctica, o artista faz a fotografia da ‘luz sobre a luz’, relevando, em 

metalinguagem, o próprio enfoque central de suas séries em preto-e-branco. Afinal, 

aqui, a luz é a ‘coisa’ vista, ‘matéria’ absoluta da obra: a fonte e o procedimento. 

Verdadeiros pontos rítmicos, soltos e abstraídos em fundos negros de dimensões 



 

 

impalpáveis, os focos luminosos insinuam sistemas astronômicos de uma galáxia 

imaginária, já distantes dos lustres e dos tetos que os recalcam à realidade. A 

fotografia leva então o olhar para cima, para o teto, esse lugar tão comum e ao mesmo 

tempo tão rejeitado pelas medidas antropomórficas, e capta o que de hábito nos cega: 

a luz elétrica corrente de todo dia, ou melhor, de toda noite. Ao invés de nos dar o 

retrato rotineiro desses aparelhos luminosos decorativos, dá-nos a visão de um mundo 

imaginário, flamejante e explosivo, que não cabe nos modelos espaciais conhecidos e 

extrapola fronteiras, como a própria luz.  

É importante frisar, contudo, que essa ‘noite’ perene que as lentes de Vicente de Mello 

estabilizam é realizada à luz do dia; que a sua lua é sol. Com base na técnica norte-

americana do day for night, cujo processo produz atmosferas noturnas em plena luz do 

dia, o artista faz notável reverência à literatura e ao cinema noir, com especial 

homenagem a François Truffaut, de cujo filme A noite americana retirou o próprio 

título de outra de suas séries, em curso desde o final dos anos 1990. A remissão ao 

cinema, nesta série, que passa pelos filmes expressionistas alemães, pela nouvelle 

vague e até por Hitchcock, também se expande, como bem observou o crítico 

português Alexandre Melo, pela própria magia das salas de cinema e dos reclames 

luminosos de suas fachadas, cujos displays parecem anunciar sempre o clima de 

sonhos. Como frames isolados da seqüência de um filme, situações congeladas no 

tempo, sem antes e depois, as fotografias da referida série sugerem uma narrativa 

interrompida, um enredo em colapso temporal, cuja ‘estória’ nos cabe imaginar. 

Soturnos e fantasmáticos, como, aliás, o conjunto da obra, tais frames declaram a 

morbidez inerente ao próprio processo fotográfico, cujo cut petrifica o espaço, reduz a 

vida a um instante e paralisa o tempo cronológico, “nosso tempo de seres humanos 

inscritos na duração”.6  

 

Ligia Canongia 

  

 



 

 

Paisagens vermelhas 

Num primeiro olhar, as fotografias de Vicente de Mello apresentam um 

enquadramento quase clássico, monumentalizante da paisagem, que muitas vezes 

aproxima-se da linguagem do fotojornalista ou de um sofisticado turista. Exceto que 

elas se mostram nesse vermelho antigo, de velhos álbuns em rotogravura, que confere 

uma ambigüidade a paisagens conhecidas, próximas do banal, como que recolhidas em 

surrados compêndios de geografia. A escolha delas, no entanto, supõe que algo mais 

está sendo posto em questão. Elas parecem ter pouco a dizer sobre o lugar específico 

a que se referem e muito mais sobre o que elas evocam deles ou das imagens 

associadas a eles. Referem-se à tradição pictórica da fotografia de paisagem, seu ideal 

de natureza, sua eloquência na construção dos modos de percepção, seu desejo de 

totalidade. Com isso, o trabalho enuncia uma reflexão sobre as possibilidades do meio 

fotográfico, problematizando-o a partir da premissa da sua artificialidade, seu caráter 

iconográfico e pretensamente universal. Enquanto imagens, elas se oferecem como 

espaço de mediação, território de encontro do artista com o observador, convocando 

para a sua constituição as múltiplas possibilidades representadas pelos modos 

individuais de percepção. Ao mesmo tempo, enquanto paisagens vermelhas, 

desconfortavelmente ácidas e brilhantes, elas instauram um estranhamento na 

excessiva familiaridade e na relação com referenciais por demais disseminado dos 

sítios que elas representam.  

As fotografias de Vicente de Mello conferem às paisagens que retratam a atmosfera de 

um lugar já instalado na memória, algo visto, que retorna vivamente imaginado por 

esse olhar sobre eles, sem completar contudo qualquer equivalência entre o local e a 

lembrança dele, conforme supõe essa operação. Apoiando-se no esforço de 

reconstituição do lugar pela memória, o artista se empenha num trabalho de 

recuperação da paisagem. São lugares conhecidos, mais lembrados que observados, 

porque perderam a sua naturalidade pela própria superexposição ao olhar dos 

viajantes, dos inúmeros registros pela mídia, da sua reprodutibilidade infinita pela 

indústria cultural: o Rio de Janeiro, a Torre de Belém, a Muralha da China, Amsterdã, 

Barcelona. Entretanto, o artista não quer ser um documentarista que procura o 



 

 

registro da verdade, com imagens recolhidas num caderno de viagens, rubro e meio 

soft focus, e quer ir além da observação voyeurística de uma realidade onde o autor se 

colocaria à parte dos acontecimentos. Ao contrário, ele constrói paisagens 

artificializadas, pinturas monocromáticas, rebaixadas num vermelho químico, como 

que “queimadas” pelo suor da excessiva manipulação. Suas imagens negam o tempo 

now-and-forever que as fotos de paisagens sempre aspiraram representar, assim com 

a aura cativante das fotos coloridas, que resistem à crítica por manterem uma relação 

carnal com o espectador. Elas só podem ser pensadas como ficção, representação 

incapaz de dar conta da totalidade do que elas reproduzem. 

Vicente de Mello é um colecionador de imagens, um analista sensível da paisagem. Seu 

projeto não engloba apenas os elementos visuais que registra, mas o conjunto de usos 

e referências – plásticas, históricas, culturais – a que eles aludem, pondo em 

movimento um campo de valores e qualidades com contornos de difícil diferenciação. 

Seu trabalho é um comentário generoso sobre o abuso fotográfico sofrido pela 

paisagem, mas ao mesmo tempo irônico com a persistência da tradição idealista e 

romântica que funda essa representação. Recorrendo aos monocromos, o fotógrafo 

arma uma estratégia que quer deslocar essa fotografia do seu lugar comum, para 

restituí-la como matéria de leitura e interpretação, imagem e idéia. Esvaziadas de 

qualquer pretensão de totalidade, essencialismo ou ordem natural, elas só podem ser 

percebidas como memória e afirmação da distância entre modernidade e natureza, e 

querem manter uma relação quase “orgânica” com as narrativas e representações da 

paisagem urbana, sempre construída e artificial. O que interessa a ele é a paisagem 

fotografada como estímulo, não da fotografia documento de viagem contendo 

registros de uma variedade de paisagens, mas das referências a ela num repertório 

denso e numeroso, capaz de provocar o espectador a conferir-lhes sentido com sua 

própria imaginação.  

 

Ivo Mesquita 

São Paulo – Brasil, junho 2001 

 



 

 

A liberdade de um fotógrafo       

Curiosamente sente-se em todas as fotografias de Vicente de Mello que há duas 

sensações prevalecendo em suas imagens, ou duas atitudes, ou ainda maneiras, 

radicalmente diferentes de abordar o encontro. O encontro ocorre freqüentemente 

entre uma suave disposição romântica e um realismo ponderado, quase científico.  

O veio romântico provém da maneira como o artista faz uso da luz para evocar 

condições atmosféricas, combinadas com suas observações aguçadas dos objetos à sua 

volta. O veio realista, por outro lado, vem da escolha dos assuntos. Situações banais, 

como os lençóis duma cama sobre os quais se pode perceber a marca dos corpos que 

ali estiveram dormindo, ou as marcas e os sinais do envelhecimento da pele vistos bem 

de perto de modo que sua imagem sugere uma paisagem, uma paisagem do 

envelhecer – e conseqüentemente do tempo – ou de suas marcas tal como impressas 

no corpo e no rosto.  

A narrativa está impregnada do tema da fotografia. Algo acontece, o relâmpago cria 

uma nova história que é diferente da tradicional. A topologia é criada pela luz e pelo 

tempo que acentua os assuntos fotografados e os enquadram nestes paradoxos do 

romântico e do realismo. 

Freqüentemente, nestas imagens, os elementos utilizados não são aqueles nos quais 

normalmente se pensa quando se define o conceito de beleza. O belo está na 

perfeição da flor em plena floração que o artista também fotografou em preto e 

branco, deixando assim espaço para nossa imaginação divagar no que se refere à sua 

cor – pelo menos, para aqueles entre nós que desconhecem a cor desta flor exótica. 

A beleza destas fotografias vem do modo com que foram feitas e da maneira como o 

olhar e a câmara perceberam as imagens e se ajustaram para registrá-las.  

O tempo, junto com o uso poético da luz, é o tema das fotografias de Vicente de Mello. 

Em sua nova série Vermelhos Telúricos, o tempo verbal que indica o momento da 

realização das ações se torna extremamente complexo. Parece ser um momento 

futuro imaginado quando o tempo provocou a erosão da superfície colorida da 

fotografia. É o futuro retratado de forma perfeita ou as mudanças que incidiram sobre 



 

 

algo através do tempo. Vicente se inspirou no resultado de sua pesquisa sobre 

material fotográfico antigo. Trata-se de fotos daquele tipo que nós nos acostumamos a 

associar ao tom vermelho que sobrevém depois que todos os outros pigmentos já 

perderam sua cor. Chegamos então àquela fase imediatamente anterior à da imagem, 

agora o vermelho torna-se algo esmaecido, de forma que só podemos discernir 

contornos mal definidos do que foi antes uma fotografia colorida. Ver que corrigi aqui 

pois estava estranho. VER o original 

Como um ato fotográfico, pode-se ver como o artista utiliza sua liberdade ao tratar o 

material da maneira que ele sente que sua narrativa o exige. Ele ativa um projeto e ao 

mesmo tempo cria um possível documento futuro que é algo também completamente 

novo. A primeira vez em que nos deparamos com estas imagens temos uma sensação 

momentânea de catástrofe. A sensação está próxima de algo apocalíptico, mesmo que 

se reconheçam os lugares e como eles ainda persistem incólumes. Prolonga-se no ar a 

impressão de algum grande desastre criado pelo homem. Um instante depois de uma 

tempestade devastadora ou de um violento trovão. Alguma coisa se associa 

diretamente com o subconsciente e que não é nada otimista. Todos se lembram de 

que na Idade Média o vermelho era associado ao Inferno. Recordamos também o 

noticiário da televisão durante a Guerra do Golfo, quando um novo tipo de câmera que 

permitia filmagens no escuro foi usado. Estas imagens apresentavam um tom verde 

bem característico. O sentido de perigo pode ser visto como um aspecto de realidade 

pela maneira como ele penetra nos temores do nosso subconsciente e os traz à tona. 

Estudar um aspecto da fotografia em vários cenários distintos parece ser típico do 

modo de trabalhar de Vicente. A série fotográfica anterior Noite Americana era 

composta por estudos de momentos escuros, ou situações de pouca luminosidade 

realizados durante o dia. Da mesma maneira, como em Vermelhos Telúricos, ele 

escolhe momentos, situações e cenas diferentes que são vistos através do mesmo tipo 

de método ou de abordagem. 

A fotografia de Vicente revela a batalha constante travada dentro do universo da 

fotografia – a possibilidade de liberdade dentro deste universo e também a de todas as 

inexoráveis novas técnicas. Vilém Flusser, em sua Filosofia da fotografia, considera os 



 

 

fotógrafos experimentais como os que têm consciência de que “imagem, aparelhagem, 

programa e informação se tornam problemas básicos com os quais eles devem lidar. 

Na verdade eles tentam conscientemente criar uma informação imprevisível.” Vicente 

de Mello aparentemente está, agora, de uma forma interessante, explorando as 

possibilidades de liberdade de um fotógrafo. 

A liberdade, no caso destas novas fotografias, diz respeito ao uso de algo que é 

intrínseco à fotografia como tal (o esmaecimento da cor), de um modo que nos 

direciona a um novo sentido simbólico da imagem originalmente documentada. O 

documento não é mais o testemunho de uma presença que já se foi; mas ao contrário 

evoca a percepção do que poderá acontecer no futuro. O artista decidiu o aspecto 

temporal da imagem e não se interessa muito pelo aspecto formal das mesmas ou pela 

maneira como elas na verdade exploram os potenciais tradicionais da expressão 

fotográfica. Seu maior interesse está, antes no impacto que elas produzem, em seu 

conteúdo e no tipo de mudanças significativas que elas criam a partir dos objetos dos 

quais se originaram. A topologia se transforma num lugar imaginário. 

O espaço entre as camadas da fotografia documental e o novo significado 

proporcionado pela coloração temporal é o espaço de liberdade criado pelo artista e 

onde ele conta sua história. 

 

Maaretta Jaukurri 

Helsinque – Finlândia / Junho 2001 

 

O tempo apreendido 

Como um diretor de cinema, Vicente de Mello cria realidades artificiais. 

Esta série de fotografias – que ele chama Noite Americana – é uma franca homenagem 

ao vocabulário cinematográfico dos anos 50. Os interiores aqui representados 

funcionam como fotogramas recortados, isto é, recortes de filmes que formam uma 

enciclopédia visual onde a linguagem imagética se desdobra como anotações de um 



 

 

diário. Nesse caso, porém, o diário é aberto à leitura pública, corrompendo assim o seu 

caráter intimista. 

Nestes particulares ambientes fechados, o elemento luz é onipresente, com seu jogo 

de sombras e degradé em profundos negros e cinzas – uma alusão direta à dialética do 

filme noir. O naturalista alemão Alexander von Humboldt explica em seu livro O 

cosmo, de 1862, que a presença da luz revela a essência da matéria e o olho, a intuição 

do mundo. Nas fotos de Vicente de Mello esta luz – divina luz! – se insinua, à força, por 

frestas, brechas, transparências, reflexões e superfícies; nossos olhos, lentamente, 

desvendam os objetos que ali habitam. 

Em O Olho Cósmico, observa-se a imagem de um estouro de luz em longa exposição; 

um simples elemento de paisagem urbana, o poste elétrico, ganha nova vida e se 

transforma num palito de fósforo aceso. Híbrida em sua analogia, esta fotografia, 

tirada de dentro de um apartamento, anula a noção do que é interior e exterior. A 

“brincadeira” se repete em Itamaraty Nacional, onde a arquitetura de Niemeyer ganha 

uma visão peculiar através da dupla reflexão do vidro que separa os ambientes. 

O percurso de Vicente de Mello remonta não só à retórica do cinema noir, mas 

também à tradição da fotografia pictorialista do começo do século XX; onde a técnica 

fotográfica tinha como principal objetivo aproximar a fotografia do universo da pintura 

na arte. À maneira pictorialistas, cada foto nesta mostra é acompanhada de um título: 

essa intervenção ortográfica tem o intuito de desvendar o mistério da imagem. 

 

Nessia Leonzini 

Rio de Janeiro – Brasil, agosto 2004 

 

 

 Atrás do Olhar – Fotografia de Vicente de Mello 



 

 

Ver é luz, sempre fugidia. Imagem é uma fixação das idéias temporal e espacial de luz, 

meras percepções, como signos objetivos visíveis, que se relacionam textualmente 

como conceitos de tempo – data – e de espaço – lugar. A fotografia Vicente de Mello 

tenta surpreender, mais do que propriamente questionar, a objetividade destes 

conceitos, por que busca pessoalizar aquelas idéias. Estranho antiplatonismo para um 

fotógrafo, a princípio tão exposto ao estigma das lentes óticas que utiliza: as objetivas. 

Tempo e espaço, para Vicente, só têm valor se aferidos numa experiência subjetiva. 

Fotografias de duas séries deste fotógrafo, feitas ao longo da última década e ainda em 

progressão, formam dois grupos bem definidos de imagens, cujas diferenças mais 

evidentes mascaram sua homogeneidade tática e sentimental. Tanto num grupo 

quanto noutro, imagens propositadamente quase clichês, caso não fossem uma sutil 

sofisticação compositiva e as radicais estratégias de escurecimento e ruborização. 

Imagens quase icônicas, caso não fossem a espacialidade introspectada pelo negro e a 

temporalidade condenada pelo vermelho. 

No primeiro grupo, nove fotografias preto e branco (mais preto do que branco) 

denunciam como o fotógrafo reduziu deliberada e arriscadamente a incidência de luz 

em seus negativos. Quer dizer, impressionou-os o mínimo possível. Como resultado, 

imagens sub-expostas, demasiado escuras, tecnicamente "erradas", segundo qualquer 

manual de fotografia. Seriam objetos, pessoas e ambientes totalmente 

contextualizados, em situações aparentemente aleatórias e banais, clássica e 

objetivamente retratados, não fosse a profunda noite que os mistifica na forma de 

vultos, presenças e atmosferas. 

Fechando drasticamente o diafragma, ou acelerando a velocidade de sua câmera, 

pouco importa, Vicente impôs uma circunspeção, uma disciplina à luz destas suas 

fotografias, que não se explica somente como mera aventura de estilo. Suas sombras, 

silhuetas e penumbras, ao invés de espaços fotometricamente contemplativos, 

querem mostrar espacialidades imaginativas, abertas aos mistérios da interação 

psicológica e emocional com seus becos e claustros. Nestas fotografias há sempre uma 

reticência. Seja como num dado aspecto da pintura de Caravaggio, ou da música de 



 

 

Cage, por exemplo, o silêncio, o preto, o hiato, não é ausência de forma, mas a 

dimensão não enunciada que sublima o sujeito e sacraliza cada nota de luz. 

Desde um desconhecido quarto estranhamente meu, até a certeza verdadeiramente 

oculta de Mondrian, esta fotografia esconde para revelar, cala para dizer. Suas 

situações "anoitecidas" (cuja inspiração foi a técnica cinematográfica day for night) 

encenam espaços vadios que, meticulosamente compostos, muitas vezes a uma 

maneira Edward Hopper (admitida num dos trabalhos), estão repletos de abandonos e 

solidões soçobrados de densidade subjetiva. 

 

No segundo, seis fotografias saturadas de magenta contam uma espécie de diário de 

viagem. Pontos turísticos, paisagens de cartão-postal simulam o esmaecimento e a 

perda de cor que as fotografias antigas sofriam com o tempo, antes do avanço químico 

dos atuais fixadores fotográficos. De um lado, mais cínico, brincam com a hipótese de 

se perder a memória imagética em plena era da imagem. De outro, mais crítico, 

acusam a pretensa imortalidade dos ícones produzidos pela massificação e pela 

superexposição. 

Todos estes monumentos e cenários ostensivamente populares, ordinários e atuais, 

desbotados, ganham uma aura de raridade e nostalgia. Entretanto, não se trata de 

criar uma projeção do envelhecimento físico da paisagem fotografada, tampouco 

alguma dramatização do envelhecimento documental da imagem. Esta estratégia, 

provocantemente anacronizante, quer criar uma contundente metáfora sobre o 

envelhecimento do próprio olhar, ante a repetição de esquemas massificantes de 

visão, cuja bidimensionalidade crítica, tão plana quanto o papel fotográfico, reproduz, 

em intermináveis séries reveladas em uma hora, fórmulas que tendem a se tornar mais 

visíveis do que as suas substâncias. 

Vicente fotografa ícones, não para informar suas iconologias, mas para acusar, tão 

diretamente quanto permitir a linguagem metafórica da fotografia, o desgaste de seus 

significados massificados. Estas imagens têm uma força crítica tão iconoclasta quanto 

algumas das serigrafias de Andy Warhol. 



 

 

Se, por um lado, preocupa-se com a harmonia espacial e as gradações de luz que a 

técnica fotográfica pressupõe, por outro, Vicente procura uma identidade sentimental, 

um "acordo afetivo" com o tema escolhido, comparável àquela motivação de uma 

pintura do século dezoito, em especial, a do primeiro "mágico" animador do banal 

cotidiano, Jean Siméon Chardin. Em um sentido equivalente àquele em que Chardin 

buscou acrescentar às regras renascentistas de representação, essencialmente 

limitadas e programaticamente repetidoras, a moral do artista, ou seja, um 

"sentimento da natureza", sem transgredi-las, Vicente busca adicionar ao registro 

fotográfico mecânico a experiência e os valores do fotógrafo, ou seja, um "sentimento 

da visão", sem necessariamente ter que reinventar a lógica funcional de seu 

equipamento. Para ele, o método da câmera e a poética do fotógrafo não produzem 

discursos opostos, mas complementares. 

Imune aos maneirismos fáceis dos desfoques e das borrosidades, Vicente de Mello é 

um destes poucos fotógrafos que enfrentam o limite programático do equipamento 

fotográfico. Não para negá-lo ou dissimulá-lo, mas para surpreendê-lo e renová-lo, 

impondo à realidade um olhar técnico, analítico e retratista, ao mesmo tempo poético, 

sentimental e motivado. Vicente nos faz imaginar que a sua Rolleiflex talvez tenha 

conseguido adaptar alguma lente subjetiva de polimento semelhante àquela usada 

pelo poeta Manoel de Barros, em sua máquina, quando sai pela madrugada 

fotografando "perfumes", "existências", "perdões", "sobres" e "silêncios". 

Waldir Barreto 

 

 

 

 


