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ENTRE OLHAR O TURISTA E OLHAR PARA O QUE ELE OLHA
Lívia Aquino1
Quebrar as armadilhas do mundo é, antes de mais, quebrar o mundo
de armadilhas em que se converteu nosso próprio olhar.
Mia Couto em E se Obama fosse africano2

A fotografia encontra-se implicada ao turismo com as modificações do tempo-espaço
na modernidade, ganhando fluxo na vida social por meio de rituais e modos de ação
diversificados na experiência da viagem. Fotografia e turismo atravessam o século XX
forjando operações que comportam, entre outras, a invenção dos lugares, a ocupação do
tempo, o acumulo dos clichês e a roteirização da memória. No final desse período, as
concepções acerca da fotografia começam a ser revistas em um contexto no qual o mundo
aparenta ter sido varrido por ela.
Em Sobre fotografia, de 1977, a crítica americana Susan Sontag trata da relação entre
a fotografia e o turismo e sinaliza as implicações de transformar o vivido durante a viagem
em um registro obsessivo de imagens e o quanto elas funcionam aparentemente como prova
do programa cumprido.
“A onipresença das fotos produz um efeito incalculável em nossa sensibilidade
ética. Ao munir este mundo, já abarrotado, de uma duplicata de mundo feita
pelas imagens, a fotografia nos faz sentir que o mundo é mais acessível do que
é na realidade. A necessidade de confirmar a realidade e de realçar a
experiência por meio de fotos é um consumismo estético em que todos, hoje,
são viciados. (...) Ter uma experiência se torna idêntico a tirar dela uma foto, e
participar de um evento público tende, cada vez mais, a equivaler a olhar para
ele, em forma fotografada”3.
Segundo a autora, a experiência da viagem passa a equivaler-se à imagem naquilo que
nomeia como um evento, ou seja, algo que merece atenção e, portanto, também uma
fotografia. Assim, considera que, nesse campo do turismo, tudo existe para terminar em uma
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foto e fotografar passa a ser tão importante quanto estar lá, implicando um modo de viajar
que pressupõe a presença de um sujeito seduzido por lugares, pessoas, objetos. Dessa maneira
é que o turista passa a conferir um caráter de acontecimento no enunciado de um mundoimagem no qual a fotografia é a promessa de sua imortalidade.
Desse modo, a partir da modernidade, fotografar uma viagem torna-se um ritual que
envolve modos de ação, gestos e circunstâncias que fazem emergir um discurso por meio da
imagem. Esse protocolo social da fotografia faz-se coercivo no decorrer do tempo e impele o
turista a registrar e presumir conhecer o mundo por meio dela. Logo, esse sujeito também
passa a decidir sobre o seu destino de férias baseando-se em todo um repertório visual criado
pelo turismo e, semelhante a um jogo, inventa um circuito de ações como ver, conhecer,
experimentar, registrar e gerar memória dos lugares e dos passeios.
A partir dos anos 1980, e nas últimas duas décadas especialmente, artistas começam a
problematizar o turismo nessa relação com a fotografia, apontando questões sobre o conteúdo
e as formas de ver, a serialização, o esgotamento, a posse e a pose. Nota-se nessa perspectiva
um processo de reconhecimento e registro de tensões entre os dois campos, bem como um
exercício crítico acerca das imagens ao deslocá-las no tempo e no espaço de seus usos,
restituindo enunciados dos modos de operação da fotografia, principalmente aquela produzida
por amadores, e produzindo novos modos de percepção e subjetivação sobre a experiência da
viagem.
Esse artigo aborda um pequeno percurso no qual a própria fotografia é posta como
uma questão, inicialmente no registro do fotógrafo que aborda a produção em massa dos
turistas e, posteriormente, quando ressignificada por meio das apropriações feitas por artistas.
Para tanto, parte-se de três anotações apontadas por Sontag, destacadas como subtítulos, para
traçar essa trajetória que perpassa olhar o turista e olhar para o que ele olha no contexto dessa
produção assinalada anteriormente.
“Pare, tire uma foto e vá em frente”
Em 1986, o inglês Martin Parr publica o livro The Last Resort, um dos primeiros a
mostrar o turista como objeto, destacando esse sujeito que viaja com o intuito de descansar do
trabalho e aproveitar o tempo livre. O fotógrafo mantém o foco no comportamento do turista
que se sujeita aos balneários, restaurantes, alojamentos e transportes lotados em New
Brighton, na Inglaterra. Essa região retratada por Parr tornou-se uma estância muito popular, a
serviço das cidades industriais próximas a Liverpool e Lancashire, durante o século XIX.
Após a Segunda Guerra Mundial, ela perde aos poucos sua fama para outros lugares. No
ensaio de cunho sarcástico, Parr demonstra questões como uma superlotação que diminui a
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qualidade da experiência do visitante e um conflito entre o prazer das férias e a estrutura
decadente dos locais escolhidos, que se apresentam com grande quantidade de lixo, falta de
higiene e espaço para os turistas.
Entretanto, em Small World, outro ensaio que realiza durante a década de 1990 em
diferentes sítios turísticos nos cinco continentes, Martin Parr amplifica a crônica da vida
moderna retratada no balneário inglês. Com o mesmo tom ardiloso, mas agora em escala
global, ele trata de lugares, comportamentos e objetos que se repetem e se acumulam à
exaustão. As imagens evidenciam os mais diversos lugares – cidades, praias, montanhas –
criados, transformados ou simulados em sítios turísticos, como os cassinos e hotéis de Los
Angeles e o Tobu World Square no Japão. Neles circulam toda sorte de gente, sujeita a
aeroportos, ônibus e restaurantes abarrotados, consumindo souvenires e fotografando
personagens representantes de outros tempos, como o índio americano ou o soldado romano.
Para o mundo pequeno de Martin Parr, o turista é homogeneizado, semelhante em gestos e
desejos em todos os locais do mundo.
Em Small World, na Torre de Pisa, a mesma pose se repete, e na Acrópole um grupo é
fotografado em frente ao monumento enquanto outro se reúne em torno da leitura do guia, de
modo que naquele instante ninguém olha para a edificação que motiva a vista. O fotógrafo
coloca em destaque um comportamento envolvendo as fotografias de viagem no qual várias
câmeras registram simultaneamente o mesmo agrupamento. Assim, o turista também é um
fotógrafo em Small World, registra seu deslocamento a cavalo na Turquia, contorce o pescoço
para fazer uma boa composição da Torre Eiffel, clica crianças pobres da África ou as ensina a
fotografar na Itália. Ao mesmo tempo, é um sujeito que põe em circulação objetos carregados
e alimentados pelo circuito das imagens por meio de guias, folders, roupas e souvenires com
estampas de mapas e dos mais variados clichês.
Martin Parr reconhece um sujeito turista e aponta uma espécie de sintoma do mundo
em fins de século em sua condição de grande fluxo de pessoas na busca por imagens.
Entretanto, o risco que o artista corre com sua ironia localiza-se na fronteira entre a alegoria
das performances dos turistas e o esvaziamento de um legado deixado pela fotografia com um
protocolo que implica um tipo de perseguição do objeto do olhar, como se ele próprio fizesse
parte das anotações de Sontag: “pare, tire uma foto e vá em frente”.
“Viajar torna-se uma estratégia para acumular fotos”
As apropriações e extrações da fotografia de seu contexto aplicado tornam-se mais
frequentes a partir dos anos 1980. São trabalhos que reconhecem coleções e conjuntos de
imagens produzidas e consolidados na cultura moderna, condensados no cotidiano pelo
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sentido de seus usos. No contexto do turismo, destacam-se três ensaios que realizam essa
operação.
Em 2006 a artista americana Penelope Umbrico apresenta o mural Suns From Flickr,
quase seiscentas mil imagens do por do sol feitas por fotógrafos amadores e coletadas de um
site de compartilhamento. Como se trata de um work in progress, a cada exposição novas
fotografias são adicionadas e a legenda com o número é atualizada. Ainda hoje é crescente.
Umbrico escolhe milhões de fotografias de um único evento, denunciando sua condição de
clichê. Por vezes desdobra essa coleção de poentes em pequenas séries nas quais cria
categorias, como Honeymoon Suites (2008) uma seleção de fotos tiradas a partir de janelas de
hotéis por pessoas em lua de mel, ou ainda Sunset Portraits (2011) com a silhueta de pessoas
na contraluz.

Penelope Umbrico: Sunset Portraits, 2011.

Outro artista, o alemão Joachim Schmid, segue um procedimento semelhante ao de
Umbrico, especialmente em duas séries, no caso do turismo. Em Archiv (1986) começa a
trabalhar com apropriações de todos os tipos, com certo destaque para fotografias de viagem,
por meio de cartões postais ou propagandas de revistas para criar categorias por semelhança
com temas como monumentos, aeroportos, sítios turísticos e praias. Expõe os conjuntos em
murais que também destacam a condição de repetição das imagens. Em 2007 em outro
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trabalho intitulado Meeting, faz uma seleção de fotos publicadas em anúncios de hotéis, nas
quais casais posam felizes nas locações, demonstrando um ideal do tipo de modelo e
comportamento para essa ocasião de férias. Esses dois artistas operam com a extração de
conjuntos de imagens de diferentes situações e os expõe lado a lado demonstrando o clichê
por meio do assunto ou de seu uso. Logo, o que se repete é tratado como categoria na
montagem da obra.

Corine Vionnet: Photo Opportunities, 2005.

Já Corine Vionnet, na série Photo Opportunities iniciada em 2005, retira as fotografias
de seu lugar e as sobrepõe de modo a criar camadas de centenas de tomadas repetitivas dos
mesmos lugares. A artista suíça também coleta as imagens feitas por turistas em sites de
compartilhamento ratificando um olhar construído: repete-se o enquadramento, o ângulo e a
distância da tomada.
Porém, quando superpõe as fotografias, Vionnet tira a opacidade de cada uma e faz
com que as camadas apareçam sutilmente de modo a criar uma nova imagem. O aspecto
quase onírico do desfoque gerado com as sobreposições coloca o monumento em suspensão,
como se flutuasse no espaço que se reconhece de antemão por tantas outras fotografias vistas
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em cartões postais e guias turísticos como as do Taj Mahal, das pirâmides do Egito, da
Sagrada Família ou do Coliseu.
Os três artistas apontam para o processo de acumulação e repetição sobre os quais a
viagem torna-se uma estratégia. São trabalhos que trazem à tona a condição de clichê das
imagens por meio da uniformização das tomadas, dos estereótipos estéticos e dos modos
como são utilizadas. Logo, em certa medida, essas obras também evidenciam a natureza de
reprodutibilidade da fotografia e do valor do múltiplo que passa a vigorar nas artes visuais.
“O mundo-imagem sobrevive”
Quando os personagens Ulysses e Miguel Ângelo, no filme Les carabiniers4 (1963),
voltam para casa da guerra trazendo apenas uma pequena mala, dizem que dentro dela há
tesouros do mundo exibidos em cartões-postais de monumentos, meios de transporte, lojas,
obras de arte, indústrias, riquezas da terra, maravilhas da natureza, paisagens, animais,
continentes e até planetas. Enfatizam que, naturalmente, cada parte se divide em vários
pedaços, que por sua vez se repartem em outros. Eles começam então a colocar na mesa essas
pequenas porções de mundo, em um movimento compulsivo que aos poucos delata sua crença
de que aqueles artefatos representam lugares que lhes pertencem. Muito embora o filme
retrate uma viagem para uma guerra, faz uma analogia sobre o valor e o lugar das imagens,
por meio desses souvenires que os fazem crer, ingenuamente, na posse do mundo que
percorreram. Em parte, são as fotografias que sugerem a permanência da experiência do
mundo-imagem desenhado com a modernidade e Les carabiniers lembra a todos sobre isso
em tempos de desenvolvimentos do turismo de massa.
Todavia o documentário Pacific (2009), do cineasta brasileiro Marcelo Pedroso,
aborda o cotidiano de uma excursão de navio por meio de imagens realizadas pelos próprios
passageiros. Junto com a tripulação, os produtores identificam aqueles que registram e, ao
final, pedem o material para o filme. O trajeto entre Recife e Fernando de Noronha é realizado
no feriado de final de ano, sendo que a narrativa intercruzada começa com as famílias saindo
de férias e termina no que seria o ápice, a festa na hora da virada, dia que coincide com a
chegada no arquipélago.
A dupla, filmagem e fotografia, é tratada como uma ação semelhante, registra-se tudo
para que a experiência seja mediada pela imagem, estática ou em movimento. O turista de
Pacific deixa evidências de que viajar pressupõe carregar uma câmera, um tipo de gesto ritual
capaz de chancelar a viagem. Diferente do cartão postal de Les carabiniers, a ação de fazer a
própria fotografia é que se torna um souvenir na medida em que funciona como prova de
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inscrição e memória da experiência, como no registro do casal que encena para a câmera em
diversos momentos: na cabine, no salão do navio ou no mirante na ilha.

Marcelo Pedroso: Pacific (frame do filme), 2009.

A estratégia de montagem do filme permite fazer emergir os procedimentos comuns
dos turistas, um registro constante e sequencial de suas atividades e dos momentos esperados.
Dessa maneira, ao seguir o fluxo da viagem, Pedroso sobrepõe camadas de histórias por meio
dos diferentes sujeitos e situações: a saída do aeroporto, a chegada no porto, o
reconhecimento da cabine, os serviços oferecidos, a estrutura do navio, os rituais e os
passeios. Entretanto, junto com isso, sobretudo expõe um turista excitado diante do novo e
que, paulatinamente, entedia-se com a piscina que não funciona tão bem ou com a comida
pouco farta, mas que mesmo assim fotografa.
Pacific revela um tipo de registro privado, que muito embora tenha encontrado
oportunidade de tornar-se público na atualidade com as redes sociais, surge circunscrito à
história dos indivíduos e suas famílias. Nesse sentido, o filme desvela a intimidade de
pequenos gestos e sonhos encenados para a câmera, tornados possíveis e permitidos no
espaço do navio, um pouco por ser fechado sobre si mesmo, como se existisse uma permissão
nesse tempo e espaço da viagem.
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Os “momentos inesquecíveis que guardarão na memória”, segundo sugestão do guia
antes do embarque, são criados como tal principalmente por meio dessas representações de
seus passageiros, revelando uma subjetividade atravessada pela construção das imagens.
Todos ali sabem performar para a câmera, com maior ou menor desenvoltura, não importa,
mas mantem-se atentos aos códigos aprendidos em outros momentos como por exemplo na
cena em que o casal faz uma brincadeira com o filme Titanic ou posando para a fotografia
com um comandante que frustra às expectativas do galante personagem construído, em parte,
pelo cinema.
No mundo-imagem apresentado em Pacific todos os eventos tornam-se dignos de
serem registrados, das encenações ao roteiro realizado por alguns mostrando os dez andares
do navio, com detalhes cuja relevância torna-se difícil de avaliar a partir de quais experiências
os limites de quantidade e qualidade são estabelecidos nessa relação com as fotografias
durante os passeios. Um dos guias de Fernando de Noronha sugere um só caminho para
pensar essa ambivalência. Após a chegada na ilha para passar um dia, após três de viagem,
um passageiro o questiona sobre quanto tempo podem permanecer naquela praia. Sua resposta
rápida garante, “aqui é só foto mesmo.”
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