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 A fotografia não é uma arte mas sim uma luta contra o tempo
Pierre de Fenoÿl

 Volta-se sempre à mesma questão essencial, sendo que a 
fotografia, ela mesma, a coloca de uma forma visivelmente interpela-
tiva: face à condição efémera, simultaneamente tão consciente como 
recíproca do eu e do mundo, como justificar o insistente desejo de 
fixar o lastro temporal numa imagem fotográfica? Não será porque 
desses mesmos “instantâneos” nos é possível reconhecer, ainda que 
de um modo fragmentado, o que somos conjuntamente com a nos-
sa história/memória? Como refere Pierre de Fenoÿl, acentuando o 
carácter cronofotográfico de um modo de estar e de nos relacionar-
mos com o mundo, “O inventor da minha história não é Niepce nem 
Daguerre ou Talbot mas Herschell”. 
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Mas Herschell, inventor do fixador/agente químico estabilizador da per-
manência da imagem fotográfica no respetivo substrato, também terá 
reconhecido, decerto, que a sua fórmula se revelava inócua para estancar 
o devir temporal. Talvez se trate então da necessidade de imprimir um 
sentido a um Tempo nunca resolvido. No entanto, o que não deixa de ser 
uma luta contra o tempo é, também, contrariando a afirmação inicial, 
uma arte que, na manifesta impossibilidade de encapsular “esse” tempo, 
possui a virtude de o recolher em forma de luz. Neste ponto, sabemos o 
quanto é difícil discernir com exatidão o que pertence à técnica e o que 
se situa na esfera da arte. Não importa aqui discutir o grau de exatidão. 
Presentemente, uma câmara digital ou um smartphone, são capazes de 
acolher a luz com uma “atitude” tão rigorosa (porque de algoritmos se 
trata), quanto prenhe de criatividade!? E como fazê-lo com uma câmara 
escura reduzida à sua quintessência, isto é, desprovida de qualquer apara-
to tecnológico, como por exemplo, as lentes? Tal privação de elementos 
corretivos da trajetória dos feixes do tempo e da luz, carateriza a denomi-
nada câmara estenopeica e cuja mais-valia motivadora e quiçá, criativa, é 
reconhecida, numa primeira constatação, pelas suas próprias limitações. 
De facto, desde a exigência de longos tempos de exposição, até à falta 
de nitidez, passando por um conjunto de aberrações óticas e cromáticas, 
poderiam constituir pretexto para uma menor capacidade fotográfica. 
Todavia, são estas mesmas condicionantes que, pela sua natureza intrín-
seca, são capazes de devol-ver às imagens fotográficas não só muita da 
magia e surpresa que muitos processos industriais parecem ter subtraí-
do, mas também potenciar uma maior amplitude e experimentação no 
universo das abordagens plásticas. A matéria-prima da fotografia será 
sempre a luz e o tempo. Quando esta matéria-prima se conjuga com a 
fascinante imprevisibilidade que caracteriza o processo estenopeico, o 
resultado só poderá materializar-se num universo de periferias imagéti-
cas que agora nos é dado a fruir.  

Rui Apolinário e António Martins Teixeira
Maio, 2018
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