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FEIRA LIVRE: Patrimônio e Visualidades

Os estudos sobre cultura visual, teoria e crítica da imagem fotográfica,
moda e patrimônio cultural material e imaterial realizados durante o mestrado
em Arte e Cultura Visual da FAV – UFG têm sido extremamente importantes para
as minhas tentativas de entendimento acerca das mais diferentes formas de
visualidades, de como as imagens são produzidas e percebidas e como podem
ser manipuladas e pós-produzidas, quem pode ou não ter acesso a elas e de que
forma essas imagens circulam pelos mais variados meios e a quem pertencem
quando são compartilhadas, especialmente, nas redes sociais. Um dos produtos
prático-experimentais advindos por meio destes estudos teóricos nasceu sob a
forma desta narrativa visual.
No segundo semestre de 2013, o fotógrafo paraense Dirceu Maués
ministrou, na FAV – UFG, uma palestra sobre fotografias feitas com câmeras
artesanais e um workshop para ensinar a produzir e utilizar as câmeras pinhole
feitas com caixas de fósforos. Por eu ser uma fotógrafa amadora, a pinhole me
chamou muito a atenção, pois ela não exige conhecimento teórico por parte
de quem a manipula. Sem zoom ou flash, cabe ao fotógrafo tentar controlar o
tempo de exposição e o quanto de filme deve ser movido a cada tomada. Erros
e acertos não fazem parte de seu vocabulário, pois, apesar da sua aparente
rusticidade, que remete ao passado, as imagens podem ser manipuladas com
os mais variados e atuais programas de edição. Ou não.
Desta forma, esta narrativa visual foi realizada com imagens tomadas a partir
de uma câmera fotográfica pinhole feita com uma caixa de fósforos, cujos filmes
foram revelados e digitalizados. Mas ela também foi composta por imagens tomadas
por uma câmera fotográfica digital amadora portátil e uma câmera fotográfica de
um aparelho de telefone celular. As imagens produzidas pela câmera digital e do
aparelho celular somente sofreram edição para apagar e retirar as imagens que
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pudessem identificar pessoas ou placas de veículos. Algumas imagens da pinhole
foram editadas para que pudessem ficar mais nítidas. Outras foram mantidas no
formato original e algumas que não registraram imagens também foram utilizadas
para mostrar as surpresas que a pinhole proporciona. Uma interação de imagens
para conectar práticas do passado e do presente.
Esta narrativa visual tem como tema uma feira livre de Goiânia, Goiás. As
imagens tentam mostrar a herança cultural material e imaterial encerrada nos
elementos que são encontrados em cada uma de suas bancas e nos resíduos por
elas gerados. O nosso passado histórico, o nosso cotidiano e os nossos saberes
estão em todas as visualidades que este lugar de cultura nos oferece, mas que,
nem sempre, temos olhos ou tempo para ver. Olhar para esta prática popular
por meio das lentes da fotografia e poder de registrá-la por meio de diversos
dispositivos nos ajuda a despertar para as riquezas, belezas e visualidades deste
patrimônio cultural material e imaterial que nos é tão próprio e peculiar.
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