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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado da Cultura, o MARGS e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul unem-se para trazer a exposição 'A 
noite, minha cúmplice", uma mostra que além de encantar o público, 
pela beleza das imagens e reflexões, certamente irá provocar o 
pensamento acerca do estatuto da obra de arte que divulgamos e 
questionar nossa produção cultural, qualificando-a.

Evgen Bavcar traz a Porto Alegre duas exposições em 
seqüência: "O ponto zero da fotografia" (Galeria Sotero Cosme - 
CCMQ) e 'A noite, minha cúmplice” (Galeria Iberê Camargo do 
MARGS), em ambas uma reflexão sobre o estatuto da imagem, ou 
melhor, da capacidade humana para criá-la utilizando, para tal, 
suportes materiais como a fotografia ou simplesmente a linguagem. 
Ou ainda um questionamento sobre o olhar humano, o que vemos, 
como e porquê.

Evgen Bavcar é um daqueles artistas que não se contenta em 
"fazer sua arte", precisa pensá-la criticamente e transformá-la num 
exercício de percepção constante da realidade, tanto para ele quanto 
para aqueles que se destinam a apreciá-la. Num mundo de tantas 
imagens, seu trabalho aponta para uma arqueologia do olhar, capaz 
de questionar a banalidade de nossa percepção visual.

Díj Série "Natureza Morta"

Da Série "O Olfiardas Águas"

1
Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Diretor do MARGS
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APRESENTAÇÃO

A Universidade tem como uma de suas tarefas mais reconhecidas, 
historicamente, a formação de recursos humanos e a produção de 
conhecimentos destinados a promover o desenvolvimento da sociedade. 
Menos conhecida, no entanto, é sua missão de preservar valores e 
culturas, contribuindo para divulgar todas as formas de expressão dos povos 
e reafirmar suas identidades.

Nessa direção, a Universidade estabelece vínculos com a 
comunidade. Amplia referências e conexões com outras sociedades que, 
mesmo distantes nos mapas espaciais e territoriais, deixam-se observar 
através de manifestações capazes de abrir fronteiras. O conhecimento e a 
arte universais colocam-se como parte das aproximações desse movimento.

Evgen Bavcar, cujo trabalho apresentamos neste catálogo, vem 
dando sua contribuição para abrir novas fronteiras, não só físicas quanto 
subjetivas, através da criação de "espaços utópicos de imagens possíveis". 
Na obra do insígne fotógrafo, escritor e filósofo esloveno, se poderá 
observar imagens que fogem ao estrito limite das aparências. As novas 
fronteiras do conhecimento e da arte por ele abertas, se fazem e refazem 
através de uma aparente babel de linguagens que desafiam o mundo das 
evidencias e aproximam pessoas que, com razão e sensibilidade, colocam-se 
para além dos olhares dogmáticos.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul associa-se ao Museu 
de Arte do RGS - pelo trabalho de seus Institutos de Arte e de Psicologia- 
para, orgulhosamente, trazerem à Porto Alegre o evento que reúne uma 
exposição e um colóquio de caráter transdisciplinar entre artes visuais, 
fotografia, literatura, filosofia, psicanálise, estética e história.

Ao oferecerem este evento à comunidade riograndense, as 
instituições parceiras têm a certeza de que muitas 
levantadas. Questões estas que, no atual momento em que vivemos, 
profundamente valorizado por imagens e ícones globalizados, irão se colocar 
para além das aparências do visível, imediato e concreto, a partir das 
provocações do trabalho de Evgen Bavcar.

Tal como Saramago, talvez seja o momento de nos perguntarmos:

Da Série "Memória do Brasil"
questões serão

Por que foi que cegamos,
Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão, 

Queres que te diga o que penso,
Diz,

Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, 
Cegos que vêem,

Cegos que, vendo, não vêem.

Da Série "Transcendência"
Wrana Panizzi

Reitora da UFRGS
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ALÉM DE UMA NOITE*

No início, eu não a acreditava assim tão diferente de uma 
outra noite, tão pouco reconciliável com àquela que esposa o dia. Ela 
apenas me pareceu mais longa, suspensa na espera de uma duração, 
que poderia terminar-se em uma nova manhã. Mas eu não sabia que 
ela seria sem retorno, que ela se tornaria viúva de seu dia, madrasta de 
suas manhãs.

* Tradução de 
Edson Sousa e 
Elida Tessler

Ela não era ainda parecida àquela que um grande poeta 
chama "a volúpia de não ser o sono de ninguém sob tantas 
pálpebras". Entretanto, seus cílios não queriam se deixar capturar 
em um sono de repetição, sobre uma vigília sem fim. Quando eu 
compreendí que ela me pertencería inexoravelmente, eu comecei a 
habitá-la como uma morada muito acolhedora, sem poder me liberar 
de sua obsequiosidade. Eu sabia que ela me fornecia um exílio 
dourado, ao qual cada um de nós gostaria de renunciar, se não tivesse 
o privilégio de ser seu prisioneiro exclusivo. Seu vasto domínio não 
exige sentinela, suas regiões sem fim não tem necessidade de 
contorno, nem de muralhas nas quais poderíam se chocar os 
fantasmas da manhã. Ela se esforça para legitimar minha solidão 
porque lhe é impossível comunicar seus caprichos a quem quer que 
seja. Ela me obriga a suportar numerosas traições de Psycfié que bate a 
minha porta. Às vezes, eu me inclino desesperadamente sobre um par 
de pálpebras de passagem que guardam ainda o perfume do dia, 
suplicando-lhes de me dar um pouco de sua noite. Pois eu continuo a 
acreditar na generosidade das mulheres, apesar de sua ingratidão 
calculada.

Da Série "Man Gogfi" ou "O Sonho do Sol"

Eu o faço, voluntariamente ignorante desta outra morada 
que acredita no dia e quer também se distanciar muito rapidamente 
de meus reinos monótonos. Na realidade eu aprendo a velar sem ser 
distraído pelo canto do galo do novo dia, que somente existe para 
mim atrás dos horizontes longínquos de uma esperança esquecida. 
Eu não acredito mais no retorno de um movimento binário do dia e da 
noite que poderia quase banalmente ritmar meu presente terrestre. 
Ela se faz de outra forma, pelo silêncio da terra, pela ausência de

Da Série "Mortalidade”

1110



ruídos que cobrem os pavimentos do dia e também pelas estrelas que 
começam a pontilhar nas trevas. O pássaro noturno de Minerva me 
faz por vezes companhia além dos visitantes apressados pela aurora 
que se aproxima. Eu escuto atentamente o murmúrio de suas asas até 
sonhar que as suas plumas cobrem todas as coisas da vida, a fim de 
que elas se tornem mais justas. Seus vôos me oferecem o espaço das 
sombras um pouco menos habitada, um pouco menos vazia. Por 
vezes, quando ele é mais generoso, ele me faz compreender que nós 
somos todos privados de liberdade nesta gaiola universal na qual 
todos os outros habitantes vão perder um dia a chave. O pássaro 
nictalope me ensina com boa vontade a discernir no crepúsculo, a 
distinguir ao longe uma outra luz talvez mais viva que àquela que a 
noite faz nascer todo o dia. Ela me proíbe de chorar para que a cortina 
de lágrimas não me impeça de investigar os astros inesperados que 
ela faz aparecer. Agora, eu não protesto mais no tribunal da ordem das 
coisas. Eu me inclino, eu padeço e eu acolho as traidoras do dia sem 
esperar que elas possam repartir minha morada, que elas possam ser 
para mim convivas preocupadas com uma retribuição.

Entretanto, eu me revolto, às vezes, contra o banimento às 
trevas privilegiadas, e eu recuso o jogo das aparências, sejam elas 
noturnas ou diurnas. Se as pálpebras são por vezes tão pesadas, 
esmagadas sob o peso das sombras que lhe invadem, elas insistem 
em formar um berço das coisas para lhes impedir de queimar no pleno 
fogo dos sóis artificiais. Como um espelho mágico capaz de acolher a 
luz sombria, elas fazem existir os numerosos órfãos que querem ainda 
acreditar, como os sonhos, nas auroras prometidas atrás da 
fatalidade.

&

Da Série “Trieste"

Evgen Bavcar

Da Série "Transcendência"

12 13



NOITES ABSOLUTAS

_______________

"Não se percebe nada 
se não se pode formular 

uma linguagem"
Bavcar

Em 1933 o escritor japonês Tanizaki Junichirô publicou um livro 
comovente tentanto dar conta da concepção japonesa do belo'. Sua obra 
prima intitulada "Elogio da sombra" narra inúmeras experiências vividas 
por ele, demonstrando a importância das sombras, dos espaços vazios, do 
silêncio para captarmos a presença luminosa dos objetos , os quais, como 
sabemos, funcionam na condição de ventríloquos das ficções que 
podemos construir de nós mesmos. Em uma de suas narrativas de seu 
"Elogio da Sombra" relata, por exemplo, sua decepção ao chegar num 
conhecido restaurante de Kyoto, o Waranji-ya e perceber que haviam 
substituído os arcaicos castiçais por lâmpadas elétricas. Argumentaram a 
ele que muitos clientes se queixavam da excessiva obscuridade. Tanizaki, 
que tinha ido até ali para justamente buscar este prazer da luz dos castiçais, 
pediu então para que trouxessem um, e se instalou num dos recantos do 
restaurante. Passa a descrever a beleza dos objetos em laca convencido de 
que a obscuridade é condição indispensável para se poder apreciar a beleza 
de tais objetos.

'JUNICHIRÔ, Tanizaki.
Éloge de 1'ombre,
Paris, Publications Orientalistes de 
France,
1977

Da Série "Infância"

Esta subtração de luz delineia um outro contorno ao objeto e 
certamente recupera uma nova configuração do pensamento. Tempo de 
uma memória imprecisa que nos lança o desafio de remontarmos a cena 
infantil, como se voltássemos a ver as peças de nossos brinquedos 
espalhadas num espaço que não reconhecemos completamente. Esta é, 
sem dúvida, uma das condições de nossa cegueira, a de todos, e que por 
nossa teimosia narcísica insistimos em esquecer. É aqui, também, que os 
sonhos, como estrelas cadentes, pulsam todas as noites nos mostrando 
que a densidade de uma imagem depende do esforço da palavra e o amparo 
de um testemunho que reconheça e legitime a experiência do inconsciente.

Da Série "Retratos"
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É, por esta razão, que a obra luminosa de Evgen Bavcar nos 
interpela sobre a condição da visibilidade. Ele é categórico ao afirmar que 
"não podemos conceber uma arqueologia da luz sem considerar a 
escuridão, e sem elucidar o fato de que a imagem não é apenas alguma coisa 
da ordem do visual mas pressupõe, igualmente, a imagem de obscuridade 
ou das trevas”2. Bavcar vai então buscar no quadrado negro de Malevitch um 
estado primeiro da imagem, como uma borracha que precisa abrir espaços 
na folha repleta de traços. Imagine que saímos pela vida apenas com uma 
folha. Nossa mão trêmula, diante dos acontecimentos da história que 
vamos traçando e na ânsia de registrar a experiência, não encontra outra 
saída senão escrever sobre o que já foi escrito e assim, cada vez mais, o 
próprio texto funciona como superfície dos novos registros. A superposição 
embaralha a leitura mas também nos dá a verdadeira condição da história. 
Bavcar, em muitas de suas fotografias, trabalha com imagens superpostas 
remetendo o espectador a este tempo de uma suspensão do olhar em que o 
embaralhamento dos espaços e dos tempos tem um sentido que eu 
chamaria interpretativo. Por esta razão ele insiste que o "Quadrado negro" 
de Malevitch traz a esperança de um olhar para além do banal onde tudo se 
nivela. Diz ele:

poderemos, quem sabe, recuperar os espaços em branco, os espaços de 
silêncio que podem dar mais visibilidade ao novo.

Bavcar demonstra com seu trabalho o ponto zero do encontro 
entre o verbo e a imagem. Suas imagens produzidas através da câmara 
obscura que ele diz ser, desvenda a anatomia deste encontro, tentando 
recuperar "a noite que precede o dia das figuras conhecíveis".

Bavcar perdeu a visão em dois acidentes entre os 10 e 12 anos. No 
primeiro um galho feriu seu olho esquerdo. No segundo um detonador de 
mina que manipulava explodiu e feriu seu olho direito. No segundo olho, foi 
perdendo a visão lentamente "como um longo adeus a luz”. Passou então a 
recolher do mundo visível tudo que poderia, num tempo dos detalhes 
infinitos: a forma dos objetos, imagens dos livros, as cores do mundo, os 
fenômenos do céu. Muitas destas imagens guardadas retornam em seu 
trabalho recuperando algo que, na verdade, é uma condição de todos nós, 

seja, recuperar parte destes fantasmas infantis perdidos. Suas 
fotografias, portanto, recuperam não só a nostalgia de sua Eslovênia natal, 
como também as Eslovênias de cada um de nós.

2 BAVCAR, Evgen. 
O Ponto Zero da Fotografia. 

Catálogo da exposição na 
Galeria Sotero Cosme 

Casa de Cultura Mário Quintana, 
Porto Alegre, julho 2001, p. 11

OU

Edson Luiz André de Sousa

"É preciso ir agora para trás do quadrado negro, concebendo as 
trevas não somente como superfície mas sobretudo como um volume, 
como um espaço existencial em que podem ainda aparecer algumas 
estrelas redentoras brilhando por sobre o novo"3.

3 BAVCAR, Evgen. 
op. cit. p. 13

As fotografias de Bavcar funcionam como imagens de uma utopia 
que nos reconduzem à justa medida de uma relação perdida com o mundo. 
Seguindo a pista de Roger Dadoun, que distingue duas concepções opostas 
de Utopia, trata-se aí certamente da Utopia de um tempo do inconsciente.4 
Esta concepção de utopia inverte o vetor tradicional que vai do presente 
para o futuro, posicionando o sujeito justamente no sentido inverso. Não se 
trata de uma forma proposta à espera de realização mas sim de proposições 
que nos ajudam a recuperar, em parte, algumas formações do inconsciente. 
Tem, portanto, um sentido muito mais interrogativo e crítico. Funcionaria, 
no meu entender, como uma arqueologia dos “textos" embaralhados diante 
de nossos olhos. Sabendo um pouco dos contornos destes textos

4 BARBANTI, Roberto. 
L'art au xxe siècle et l'Utopie, 

Paris, L'Harmattan, 
2000, p. 24

Dn Série "Retratos"
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CEGOS CONDUZINDO CEGOS■I iAlgumas parábolas e 
outras incontinências do visual

X
M
â

Evgen Bavcar é uma daquelas pessoas que espera suas visitas com 
a porta aberta, desde que, é evidente, o encontro tenha sido marcado com 
antecedência. O visitante é que deve manejar bem os botões do código de 
entrada do prédio, passar pelo pátio interno, entrar finalmente no edifício, 
seguindo por corredores escuros e escadas em espiral. Um bom ritual de 
passagem, diria J.L.Borges, para quem a mitologia também foi excelente 
companheira, em seu lento processo de perda da visão. É ele quem nos diz 
que "imagens não passam de incontinências do visual". Mas para quem 
conhece os ensaios e relatos de Walter Benjamin, sabe que este caminho 
bem que o interessaria, pois trata-se realmente de um mundo de 
passagens, onde luz e sombra fazem jogo permanente. Chegando ao 
segundo andar, somos subitamente lançados em uma área externa, um 
corredor sem teto nem paredes laterais, algo como uma ponte, de onde se 
pode avistar os avessos dos edifícios vizinhos. Mais uma vez, nossos 
amigos filósofos, incluindo obrigatoriamente Platão, acompanham-nos 
nesta jornada, onde o ato de ver e não ver abrem questões: a luz cega? As 
marcas do tempo, em múltiplas manchas e escorrimentos nas paredes, são 
desenhos incontinentes? O que pode querer dizer uma sombra, quando a 
materialidade do mundo real impõe-se permanentemente?

Nosso anfitrião espera-nos em seu apartamento, todavia há 
distância entre a porta e o lugar onde ele se encontra. Ele domina seus 
espaços. Nós não. Ele conduz: "por aqui, por favor, sente-se e fique à 
vontade." Neste momento, são outros os nossos desejos, sendo que um 
deles é de que o tempo dê trégua, oferecendo assim uma chance para que a 
conversa se estabeleça sem pressa. Não quero delinear aqui nenhuma 
analogia leviana, porém a obviedade obriga a esclarecer a inversão de 
posições. Ali, em sua casa, nós é que somos os cegos, e seremos 
conduzidos em seu universo obscuro, pleno de objetos em aparente 
desordem, com pequenos espelhos espalhados por todos os lados, e o 
braille a nos dizer que a linguagem tem sempre um outro código possível,

i

Da Série "Retratos"

em infinitos suportes.
Para Evgen Bavcar, fotografia é sobretudo uma escritura feita com 

a luz. Em seu trabalho, podemos perceber o quanto o verbo e a imagem 
entrelaçam-se oferecendo-nos, em estranha narrativa, suas memórias de 
eterna noite, onde sonho e realidade não têm mais nenhuma necessidade 
de distinção. Ao invés de fotógrafo, Bavcar desejaria ser chamado de 
"escritor da luz". Em uma entrevista, certa vez declarou: "Eu tento fazer

Da Série "Mortalidade"

19
18



Definindo-se "Memórias de cegos - auto-retrato e outras rumas"3. Ele nos diz, em seus textos do 
catálogo, aquilo que já sabemos: toda obra é um auto-retrato. Mas para 
nossa surpresa, há também ali depoimentos que ultrapassam o grau de 
intimidade da relação entre escritor e leitor, quando ele deixa de lado a 
análise das obras ou a justificação de suas escolhas, para nos contar de seu 
método de produção de textos, quase sempre às cegas. Também em noites 
de insônia, na escuridão, as notas são tomadas em pequenos pedaços de 
papel, em uma quase-guaratuja, difícil de ser decifrada posteriormente.

E Bruegel? Peter Bruegel, artista flamengo, é bastante reconhecido 
por suas pinturas que retratam um cotidiano de aldeias rurais e universo 
medieval, em pleno florescimento renascentista. Ali encontraremos o real 
e o fantástico, pleno de ironia e imagens oníricas. É dele a "Parábola dos 
Cegos" (1568), uma de suas obras mais conhecidas. A ela, fui remetida 
graças a Louise Bourgeois. Bruegel tem a necessidade de dizer algo acerca 
da crueldade da época ante à cegueira e à doença em geral. Ele incorpora 
ao tema a sua própria mensagem sob forma de parábola: quando os cegos 
são conduzidos por cegos todos caem no abismo. Tudo é diagonal nesta 
pintura. Nosso olhar cai em vertigem pois não há uma sustentação 
horizontal, não há verticais suficientes que sirvam de anteparo. Há, como 
em L. Bourgeios, os bastões, desta vez não como pernas mas 
bengalas mesmo. Há também o sentido de ajuntamento, de necessidade 
de estar enganchado um no outro. Por vezes, uma bengala serve a dois 
cegos desde que um deles coloque sua mão sobre o ombro daquele que 
está a sua frente. Repare: um cego já caiu no precipício. Tudo mais é 
movimento em descendência. Creio que ele está próximo de Antoine 
Coypel e de seus estudos sobre o cego. É dele a pintura "Cristo curando os 
cegos de lericó" (1684), onde os homens não procuram uma coisa ou outra e 
sim uma mão segura. Eles imploram uma promessa de visão mas há quem 
pergunte: "um cego pode conduzir um outro cego? Não cairão em um 
buraco?"

surgir objetos, imagens, a partir de um berço de trevas", 
como artista conceituai, afirma partir de uma pré-imagem, concebida em 
pensamento, antes de torná-la realidade visível. Desde meu encontro com 
ele, sinto-me então mais atenta aos preconceitos, mas sobretudo tomada 
por uma grande curiosidade a respeito da insistência dos artistas plásticos 

indicar relações entre a cegueira e as artes visuais. Vejamos o que 
propuseram alguns deles e suas relações possíveis com as proposições de

1 CARON, M. & TESSLER, E. 
"Uma câmara escura 

atrás de outra câmara escura", 
Revista Porto Arte, n° 17, 

v. 9, Porto Alegre, 
Instituto de Artes UFRGS, 

1990, p. 94

DERRIDA, lacques.
Mémoires d'aveugles 
L'auto-portrait et autres ruines.
Paris, Réunion
des Musées Nationaux,
1990.

a,c*‘

em

Bavcar.
Louise Bourgeois apresenta, em 1949, um trabalho intitulado 

"Cegos conduzindo cegos". Trata-se de uma escultura em madeira pintada, com 
dimensões de 171,5 x 163,5x 41,5 cm. O que me chama a atenção desde a 
primeira mirada, é a necessidade de conjunção, de ligamento estrutural de 
quatorze bastões colocados em posição vertical, unidos entretanto por 
uma prancha horizontal, onde mais três ripas repousam (cegos cansados 
da caminhada insegura?). A polaridade longilínea entre as posições não é a 
única a nos inquietar. As madeiras foram pintadas em duas cores: vermelho 
e preto. Os bastões foram colocados lado a lado, formando pares 
(pernas?). A escultura, pela sua dimensão e material utilizado, deve ter um 
peso considerável. Mas há leveza nesta estrutura, tanto que ela caminha, 
às cegas. Pois quando a artista vem a comentar a sua obra, encontramos 
algumas palavras-chave como deslocamento, lacunas, movimento. Ela 
não toma o seu trabalho como escultura exposta em uma galeria. Ela se 
apropria do espaçd de exposição como parte integrante de seu trabalho. O 
chão da galeria é o solo onde pisam os seus cegos. O espectador caminhará 
entre eles que têm, como se pode observar, dimensões humanas. Ela faz 
alusão, em seus depoimentos, que "Cegos conduzindo cegos" se refere aos 
homens velhos que a conduzem para o precipício. Diz também que o 
espectador deixa de ser um mero observador se puder colaborar: "O 
deslocamento, a transformação de uma pessoa gue é passiva, deprimida por uma crise de 
consciência, numa pessoa gue se torna subitamente ativa - é a passagem da morte para 
a vida por meio do ato criativo."2 Durante as suas noites de insônia, Bourgeois 
também escreve e desenha em qualquer papel que encontre. O desenho 
cego faz parte da formação de todo artista e da produção de muitos que, 
para mim, são referências importantes, como Cy Tombly, por exemplo, que 
tinha como método acordar-se no meio da noite e desenhar na penumbra

como

Da Série "Mortalidade“
Da Série "Retratos"

Mas quem são os cegos? Evgen Bavcar com suas fotografias e 
reflexões situa bem esta questão. Ele declara 
astrônomos dizendo: "eles apenas olham de maneira indireta. O que é que 
eles podem ver com seus próprios olhos?”. Bavcar nos fala da pequena 
extensão do olhar humano em relação as máquinas, e acrescenta: "É uma 
espécie de telescópio que eu utilizo para ver as estrelas. Todo mundo se 
utiliza do olhar do outro só que sobre outros planos sem se dar conta 
sempre. E como nunca pode se ver com os próprios olhos, somos todos 
um pouco cegos. Nós nos olhamos sempre com o olhar do outro, mesmo 
que seja aquele do espelho."'

Há muitos artistas que nos propõem espelhos. Cildo Meireles, por

? BOURGEOIS, L. 
Destruição do Pai, 

Reconstrução do Pai, 
São Paulo, Cosac &Naify, 

2000, p. 105

ser cego como os

deseuatelier.
O filósofo francês lacques Derrida nos oferece um amplo 

panorama de obras e de artistas que se interessaram pelo tema da 
cegueira. Configurou, assim, em 1990, uma belíssima exposição de 
desenhos e gravuras, todos oriundos das coleções do Louvre, e a chamou

4 CARON, M. & TESSLER, 
E. , op. cit. 
p. 93

_
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exemplo, nos oferece um Espelho Cego (1970). Nesta obra está colocada a 
questão do olhar pelo tocar, pelo tateamento, pela presença da mão como 
o olho do cego. Um espelho sem imagem. Vemos, porém, uma imagem 
digital (literalmente falando) feita com o dedo. Uma identidade legítima, 
contudo perdida para sempre, em multiplicidade de sobreposições 
uma singular modelagem. Uma obra que somente os cegos podem 
realmente ver.

como

O espelho é um objeto caro a Evgen Bavcar, que tem o hábito de 
usar um como broche na lapela, a fim de que seus interlocutores possam 
encontrar o retorno de seu olhar ao conversar com ele. Pois como um cego 
poderia fazê-lo melhor? Na casa do fotógrafo, encontramos espelhos dos 
mais diferentes formatos, colocados em vários locais não muito habituais. 
Na parede, em alturas diversas, nas prateleiras de livros, na cabeceira da 
cama. Neste último local, também podemos ver uma ou duas bonecas, 
com o rosto de borracha voltado para a parede. Afirma que somente ele, 
em sua intimidade absoluta, pode "ver" os olhos delas. Detalhes de sua 
maneira de viver que nos indicam que o seu pensamento está muito mais 
além do de um fotógrafo cego, como é geralmente classificado pelos que o 
conhecem a partir da mídia.

Os espelhos também o ajudam a fazer com que seu interlocutor 
assuma um outro ponto de vista. Esther Woerdehoff nos faz conhecer um 
fato elucidativo: um dia, uma senhora manifestou seu desejo de 
fotografada por Bavcar. Por quê alguém se preocuparia em se fazer bela 
para ser mirada por um homem que não vê? Bavcar então lhe pede que se 
aproxime de um dos inumeráveis espelhos de seu apartamento, se olhe e 
se enquadre ali. Pede também que o pegue pelas mãos, o conduzindo para 
diante da imagem. "Mostre-me a mulher gue você reconhece no espelho'.". É a sua 
última demanda. Entre o "olhe-me" provocativo da mulher que se oferece 
como modelo e o "olha-te" irônico do fotógrafo, encontramos a justa 
medida das implicações contidas no complexo enredo de nossa 
perplexidade preconceituosa. Para Bavcar, o espelho captura tudo o que 
se dissipa nas sombras do nada. Por esta razão seu trabalho é como de 
todo artista sensível aos pontos cegos do olhar que acreditamos possuir. 
Suas imagens luminosas revelam, portanto, a escuridão de nossos 
olhares dogmáticos.

5 WOERDEHOFF, E.
"Evgen Bavcar: um portrait” 
in: BAVCAR, E. 
inaccessible étoiie.
Un voyage dans ie temps, 
Berne, Editions Benteli,
1996

ser

Da Serie "Eslovenia

Elida Tessler
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"Auto-retrato"

r

Evgen Bavcar nasceu em 1946 na cidade de Lokavec, 
Eslovênia. Com dez anos de idade perde a visão do olho 

esquerdo em um acidente. Aos onze, em um outro acidente, 
tem seu olho direito ferido, com perda da visão somente 
alguns meses mais tarde. Fez formação em filosofia em Paris. 
É doutor em estética pela Universidade de Paris I com uma 
tese intitulada "Arte e Sociedade nas estéticas francesas
contemporâneas" (1976). Naturalizou-se francês em 1981 e
é pesquisador do Centro Nacional de Pesquisas Científicas 

(CNRS).

na

Em 1987 apresentou em Paris sua primeira exposição 
de fotografias intitulada "Quadrado negro sobre suas noites 

claro”. Foi o fotógrafo oficial do mês da fotografia em 
Paris (1988) . lá realizou inúmeras exposições na Europa e 
publicou, entre outros livros, "Le Voyeur Absolu”, Paris, Seuil, 

1992.

em
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