
 

 Signos, arquivos, narrativas: fotografias de Flavya Mutran e Dirnei Prates 

Na série fotográfica Zona de Neutralidade Dirnei Prates trabalha a partir de fotografias 

históricas, reenquadrando a cena e tornando personagens coadjuvantes o centro da sua 

composição e da narrativa. No processo de criação desta série Dirnei refotografa em 

livros sobre fotografia, imagens de Diane Arbus, Max Alpert, Ian Berry, Thurston 

Hopkins, Josef Koudelka, Sam Shere, Nick Ut e Eddie Adams. Todas elas, imagens 

emblemáticas e reconhecidas no campo da história da fotografia, tendo sido 

reiteradamente incluídas sob os rótulos (talvez restritivos) de fotografia artística, 

fotografia documental ou foto-jornalismo. No entanto, são imagens que fazem parte da 

cultura do século XX e início do século XXI e que hoje se encontram disponíveis na 

internet. Imagens que apresentam personagens individuais ou coletivos fotografados a 

partir de um olhar crítico e atento.  

Diane Arbus fotografa um menino (Colin Wood), com uma granada na mão em 1962, 

em pleno Central Park. Como em muitas de suas obras, Arbus mostra pessoas em 

situações limite, registrando sua solidão ou deslocamento em uma sociedade 

normalizada. Podemos observar nesta foto o viés antropológico da produção de Arbus, 

mas também, suas múltiplas entradas e abordagens: uma certa mis-en scène e um caráter 

dramatúrgico. Em Child with toy grenade in Central Park (2011), Dirnei reenquadra a 

fotografia de Arbus excluindo do nosso campo de visão o menino, e trazendo para o 

primeiro plano três vultos que estavam no Central Park no mesmo momento em que o 

filho de um famoso jogador de tênis foi fotografado em 1962. Se a potência da imagem 

de Arbus está em mostrar uma criança americana em uma situação limite, a potência da 

imagem de Dirnei está em escolher um fragmento deste acontecimento, deslocar o 

nosso olhar e o foco para personagens secundários, desconhecidos e banais. Atitude que 

nos remete aos princípios destacados por Jaques Rancière ao analisar a cultura do século 

XIX e a ascensão de um regime estético das artes.  

Em outra obra da Série: Building the Fergana Canal, 2011, Dirnei executa o mesmo 

procedimento, reenquadrando uma fotografia de Max Alpert realizada em 1939. Alpert 

participou intensamente dos movimentos culturais da esquerda russa durante as décadas 

de 20 e 30, como repórter fotográfico e colaborou com jornais e revistas ligados a 

Revolução. Entre suas reportagens mais importantes estão a história da Ferrovia que 

ligou o Turquestão à Sibéria e o Canal de Fergana, construído entre 1930 e 1950 entre 

as Repúblicas do Uzbequistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Na fotografia de Alpert, 

aparecem muitos operários em primeiro plano. Dirnei reenquadra a foto mostrando uma 

pequena multidão que se concentra no fundo do quadro original.  

Provavelmente o artista aqui não tem a intenção deliberada de reinterpretar ou recontar 

a história, seja da cultura americana da década de 60 ou das transformações da Rússia 

na década de 30. Mas em seu gesto, tacitamente, percebemos uma outra forma de 

entender cada um destes acontecimentos e seu contexto. Trata-se de um olhar vago, 

impreciso, mas impactante. Que pode produzir sentidos e significações. Nossa primeira 

questão se coloca no plano das pequenas percepções: o artista reenquadra a cena e 

apresenta sua obra em uma dimensão ampliada: 1,0m x 1,5m. Aquele fragmento,  



detalhe "quase" imperceptível no enquadramento inicial, toma o todo do quadro. E 

devido a ampliação e a resolução do arquivo, a imagem se apresenta desfocada e com 

grão aparente. Resultado: a nossa percepção desloca-se do conteúdo ou assunto da foto 

original, de sua estrutura de composição, para um pequeno detalhe e para os aspectos 

sensoriais da obra.  

É importante destacar que Dirnei mantém em suas obras os mesmos títulos das 

fotografias acessadas. Este procedimento nos permite afirmar que a imagem do menino 

e a abordagem antropológica de Arbus; e no caso de Alpert, a imagem da multidão de 

operários, o caráter histórico e a exaltação da nação russa - se mantém presentes 

(mesmo que ausentes do quadro). Podemos pensar na dimensão paradigmática citada 

por Manovich ou no conceito de extracampo empregado por Deleuze. De fato, gosto de 

pensar que as fotografias da série Zona de Neutralidade comportam narrativas - não a 

narrativa linear, aristotélica. Mas uma outra narrativa, sem centro, desenvolvimento ou 

situação e que a seu modo, pode relatar pequenos acontecimentos ou descrever discretos 

personagens. Sob outro prisma, narrativas que contam sobre o seu próprio processo de 

criação e sobre a história da fotografia.  

 


