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Fotografia e literatura: de um lado, a remissão à realidade; do outro, 
o cultivo à fantasia. Porém, apesar deste aparente paradoxo, ambas são 
capazes de produzir linguagens simbólicas e de trabalhar com a ficção.

Desde criança, no ambiente familiar, Andréa Brácher teve 
contato com a literatura da Inglaterra vitoriana por livros como 
“The Professor” (1857), de Jane Eyre (1846), e posteriormente, 
por filmes de livros transpostos para o cinema.

É, justamente, por este interesse pelas narrativas literárias do século XIX e 
pelas suas pesquisas anteriores sobre o universo da fabulação que a artista 
escolhe o poema “A Criança Roubada” (1889), de William Butler Yeats 
(1865 - 1939) para elaborar as suas atuais representações fotográficas.
O autor do poema, referenciado pela mitologia irlandesa, conta a 
história de fadas que arrebatam uma criança para levá-la a um mundo 
de encantamento na natureza selvagem:
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Venha, Oh criança humana
Para as águas e para a selva
De mãos dadas com uma fada
Pois o mundo está mais cheio de mágoa
Do que você pode entender.

O poema descreve elementos que seduzem o universo infantil: 
ilha arborizada, águas correntes, bolhas de espuma, trutas dorminhocas, 
garças agitadas, castores sonolentos e cerejas vermelhas. As fadas podem 
manter a inocência de uma criança que ainda não percebe que 
o mundo está cheio de problemas e, por isso, a levam para um mundo 
selvagem e de liberdade, em um sentido de proteção. É justamente 
essa a ideia cara à artista.

Para trabalhar com o universo da fabulação, Brácher recorre às imagens 
de fadas pousadas em flores realizadas pela ilustradora inglesa Cicely Mary 
Barker (1895-1973) e as recorta, colocando-as sobre plantas de um jardim 
para, então, fotografá-las. Assim como seus temas são revisitações de 
assuntos do século XIX, também o processo de revelação das fotografias 
resgata procedimentos de base químicas, como eram comuns naquele 
século. As visualidades resultantes nas fotografias monocromáticas jogam, 
por vezes, com a nitidez de fadas de aparências humanas, de contornos 
lineares, iluminadas e transparentes e, por outras, com esmaecimentos 
e opacidades compositivas.

Algumas fotografias de Brácher apresentam características que Dominique 
Baqué (1998) identifica como presentes em obras da contemporaneidade: 
os neopictorialismos, a “vontade de auratizar” - pelas “pinceladas” nas



fotografias que, por vezes, marcam o contorno das imagens; 
a reapropriação de estilos e de técnicas antigas reciclando o passado 
e os modelos que se travestem em citação - como o poema de Yates 
e as ilustrações de Barker. Ao revisitar as fabulações e utilizar-se desses 
referenciais, Andréa pratica o que Anthony Wall e Marie-France 
Chambat-Houillon (2004, p. 76) definem como citação; “a necessidade 
de que a obra citada seja conservada na representação citante e de que, 
na retomada de uma obra, o idêntico seja um elemento fundamental do 
gesto da citação”. Linda Hutcheon (1991, pp. 52-71) considera a 
importância das relações entre “o passado e o presente, entre a cultura 
do presente e a história do passado”. Com o viés da mixagem entre 
fotografia e literatura pode-se, desta forma, recuperar o conceito de 
obras transgenéricas proposto por Laura Flores (2005).

Como pensar o imaginário plástico de Brãcher à luz da fotografia 
e da literatura? “Ao fotografar minhas fadas e fantasmas, 
e sua conexão com o mundo espiritual (ou sobrenatural), 
sempre esteve implícito um questionamento do meio fotográfico 
e as fronteiras entre o real e o imaginário, entre a realidade e a ficção” 
(Tese de Doutorado, UFRGS, 2009), declara a artista.
É muito instigante pensar no paradoxo da fotografia que pode 
ser vista como uma verdade do real e que, ao mesmo tempo, 
pode registrar a existência do mundo imaginário das fadas.
Isto comprova o poder que a fotografia tem de falsear a realidade.
Ao referenciar o passado em um trabalho contemporâneo 
e utilizar-se de fotografia e literatura, a produção fotográfica 
de Andréa Brãcher instiga a criar cumplicidades e fazer circular 
conhecimentos, de modo a produzir interações e ressignificações 
de seus interesses autobiográficos pelo universo infantil.

Detalhe da obra II mondo delia fata, 2017, da série A vinda das fadas; objeto e fotografia em cianótipo sobre 
papel vegetal, 09x14x14cm
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Andréa Brâcher (Porto Alegre/1969).
Docente no Instituto de Artes/UFRGS. Artista e pesquisadora 
de Processos Fotográficos Históricos e Alternativos desde 2003.
Mestre em História, Teoria e Crítica de Arte (PPGAV-IA/UFRGS, 2000) 
e Doutora em Poéticas Visuais (PPGAV-IA/UFRGS, 2009).
Em 2008 realiza Bolsa Estágio Doutorai no Estrangeiro com bolsa CAPES 

University of the Arts London, Londres; entre 2015 e 2016 recebeu bolsa 
CAPES de Estágio Sênior na Chelsea College of Art and Design/University 
of the Arts London. Selecionada para o Prêmio Porto Seguro de Fotografia 
(Pesquisas Contemporâneas, 2004). Participou de exposições individuais e 
coletivas no Brasil e no exterior, destacam-se: 2008 Lilith. Individual. Galeria 
Iberê Camargo, Centro Cultural da Usina do Gasômetro (Porto Alegre). Seleção 
por edital; 2004 Prêmio Porto Seguro 2004. Galeria Porto Seguro (São Paulo), 
exposição coletiva selecionada por edital; 2012 lllusion and Chemistry: the 
alternative process. The Kiernan Gallery (Lexington/ EUA). Seleção por edital; 
2014 A Fotografia e suas Reverberações com a Pintura, a Gravura e o Desenho. 
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS (Porto Alegre). 
Seleção por curadoria; 2018 Placentária. Coletiva MACRS (Porto Alegre). Seleção 
por curadoria; 2018 Memória. Coletiva MACRS (Porto Alegre). Seleção por 
curadoria. Indicada três vezes ao Prêmio Açorianos de Artes Plásticas da 
Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre/RS (2010, 2009, 2008). 
Fundadora e coordenadora do Grupo Lumen - em Estudos de Processos 
Fotográficos Históricos e Alternativos - UFRGS (desde 2016). A exposição 
Maravilhando Fabulações de mãos dadas com uma Fada foi selecionada 
por edital em 2019 nos seguintes museus: Museu de Arte de Blumenau/SC 
e Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul - MARCO/MS.
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24.05 a 21.07.2019
MARGS - Salas Negras
Praça da Alfândega, s/n° - Centro Histórico - Porto Alegre, RS - Brasil 
De terça a domingo, 10h às 19h. Entrada gratuita

ASSOCIE-SE
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Site: www.margs.rs.gov.br/aamargs
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