
As Paisagens Populares de Dirnei Prates 
 
As fotografias estampadas em jornais geralmente evidenciam “a notícia” no primeiro 
plano. É para ele que o espectador deve olhar; é ali que está o fato jornalístico. Na série 
Paisagens Populares, Dirnei Prates subverte este princípio, apropriando-se de imagens 
veiculadas em jornais e explorando as paisagens que se descortinam ao longe, no 
segundo, no terceiro, no quarto plano da composição. Ao eliminar as figuras de destaque 
e concentrar-se no fundo, o artista evidencia fragmentos quase sempre imperceptíveis aos 
leitores. Atribui importância, deste modo, ao que não era relevante, ao mesmo tempo em 
que, ao definir sobre quais frações operar, provoca nossa percepção acerca de 
determinados estereótipos de paisagem, sejam eles litorais silenciosos, morros envoltos 
em brumas ou praias cândidas e desertas. 
 
O aspecto bucólico dessas novas e etéreas composições geralmente se contrapõe à 
mensagem e à limpidez predominante nas imagens matriciais. A dinamicidade das 
significações se evidencia, portanto, a partir da seleção e da edição, que propõem ao 
espectador uma espécie de “jogo de memória” ou, se quisermos, de “complete você 
mesmo”. Afinal, o que poderia acompanhar um mar límpido e sereno a acariciar a costa? 
Que tal (1) um bangalô com cobertura de palha e cercado por coqueiros; (2) um 
barquinho de pescador; (3) charmosos quiosques? E o que complementaria dunas 
distantes? Ventos, muitos ventos, nem que soprem e silvem apenas em nossa imaginação. 
Esses elementos todos, se quisermos, estão nas imagens de Dirnei, e aqui reside uma 
ponta da ironia de sua proposta. Ora, a força do hábito e a sensação de déjà vu não nos 
condicionaria a buscá-los em cenários rapidamente identificáveis? Há um inequívoco apelo 
indicial nesses trabalhos, que permite estabelecer relações entre eles e o amplo repertório 
da história da arte e da cultura visual, bem como, é claro, com as vivências de cada 
pessoa. Dirnei explora essa característica conscientemente, convidando o espectador a 
identificar e a prolongar as possibilidades da imagem. Há um jogo tácito de espaços e de 
tempos, que não é apenas formal, mas processual. Observemos. 
 
Numa época de triunfo dos meios digitais, o artista vale-se do analógico. Sua máquina 
fotográfica, uma Canon EOS 300, requer filme, artefato que muitos jovens, crescidos em 
ambientes de grande tecnologia, observam com curiosidade e surpresa. É com esse 
equipamento que Dirnei capta a imagem impressa em jornal: um detalhe mínimo, ao 
fundo, quase sempre fora de foco. Na seqüência, submete o negativo exposto à revelação 
química e à cópia e, com as imagens em papel fotográfico, realiza o escaneamento, 
gerando arquivos digitais que, por fim, serão ampliados em grandes proporções, via 
plotagem. Do micro ao macro, as etapas descritas, com suas camadas receptivas, 
subordinam a imagem a vários tipos de saturação. Com isso, o artista confere uma nitidez 
apenas parcial às suas “paisagens populares”. Marejadas por manchas, pontos e retículas, 
elas se revelam não com a proximidade, mas com a distância, remetendo o espectador, 
tanto diante da matéria, quanto diante da figura, à tradição da pintura. 
 
Estar no interstício é uma característica da poética de Dirnei Prates. Embora sua obra se 
apresente na forma de vídeo e fotografia, ela comumente dialoga com outras linguagens, 
como o cinema e a já citada pintura. Essa remissão é fruto tanto das apropriações 
realizadas, como do tipo de procedimento técnico que Dirnei adota, infundindo 
características formais que borram os limites e as convenções. Suas imagens de imagens 



evidenciam, portanto, os cruzamentos e as hibridações que tanto marcam parcela 
significativa da arte contemporânea. E, nesse intervalo, alargam as possibilidades 
sensoriais e interpretativas do espectador. 
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