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Onde submerge u cordilheira 
rochosa
Com o reflexo amadeirado 
no lago
Há uma ilha arborizada 
Onde garças agitadas 
despertam
Os castores sonolentos;
Lá. nós escondemos nossos 
vasos feéricos 
Cheios de Erutinhas 
F as mais vermelhas cerejas 
roubadas.

Onde os raios da luz brilham 
. is areias com uma luz cinza tênue, 
Sem dúvida não tinham gravetos 

. \ os. por lá caminhamos, por 
toda noite,
Interpretando danças antigas 
Cruzando mãos e cruzando olhares 
Até a lua levantar seu voo;
E de lá e para cá saltamos 
E perseguimos as bolhas de 
espuma.
Enquanto o mundo está cheio de 
problemas 
A' ansioso

Onde a água corrente jorra 
Das montanhas sobre os vales. 
Em poças entre os juncos 
Cuja escassez pode ria banhar 
uma estrela.
.\Ós procuramos por trutas 
dorminhocas
E, sussurrando em seus ouvidos 
Damos a elas sonhos inquietos; 
Inclinando-se suavemente para 
fora
Das samambaias que despejam
suas lágrimas
Sobre os riachos jovens.

Para longe ele conosco está 
indo
0 olhar solene;
Ele não ouvirá mais o ruído 
Dos novilhos no penhasco 
quente
Ou da chaleira no fogão 
Cantemos a paz no seu 
peito.
Ou olhemos os camundongos 
marrons
Ao redor da caixa de trigo.
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Lá vem ele. a criança

Venha. Oh criança humana! 
Para as águas e para a selva 
De mãos dada s com uma 

T fada
Pois o mundo está mais cheio 
de mágoa
Do que você pode ent

seu sono.
humana,

mna Para as águas e para a selva
selva Com uma Jàd,

mr
'.anca humana!

I mim
I ênha, Oh criança hun.
Para as águas e para a a, de mãosa

De mãos dadas com uma Jacla 
Pois o mundo está mais cheio de 
mágoa

~ í—
9* De mãos dadas com uma fada 

Pois o mundo está mais cheio de
dadas
Pois o mundo está mais 
cheio de magoa 
Do que você pode entender.

-J\oa
que você pode entender
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criança desaparece, seja pelo bem ou 
pelo mal, foram as fadinhas que a le
varam. As relações de paradoxo que 
podem cercar o mundo infantil entre 
um universo dócil e mau, como nos 
contos de fadas, afloraram em Brâcher 
no decorrer de sua trajetória. As suas 
pesquisas contemplaram as situações 
de desaparecimento de crianças, tanto 
raptadas pelas próprias mães, quanto 
às imagens de posl-mortem infantil, como 
nas Séries Abdução (2004-2018) e Lilith 
(2007-2008). Essa relação real do de
saparecimento infantil com a literatura 
também despertou o interesse da artista 
no conto A Rainha da Neve (1844), de 
Hans Christian Anderson (1805-1875), 
no qual um menino é raptado pela rai
nha do gelo. Esta transforma o menino 
Kai em estátua de gelo azul, da qual 
ele só consegue se libertar se escrever a 
palavra Eternidade com cristais de gelo. 
lal conto desencadeou um trabalho de 
Brãcher com fotografias de cristais de 
gelo. Se, por um lado, seus trabalhos 
evocam duras realidades, por outro, 
recorrem ao impalpávcl como o mundo 
das fadas, aos assombreamentos, às

FiccÕes èe umjardim: fotografia e literatura casas abandonadas e a fantasmas de 
espíritos dos mortos, assuntos muito 
presentes nas histórias sobrenaturais do 
século XIX.

Para trabalhar com o universo 
da fabulação, motivada pelo poema 
de Yeats, Brãcher utiliza, além do 
próprio poema, a fotografia, o vídeo e 
objetos como sistema operativo para os 
trabalhos que integraram a exposição 
“Ficções de um jardim: fotografia e lite
ratura” (2019).

A imagem de um jardim noturno 
no vídeo pode evocar a frase do poema 
“Nós por lá caminhamos por toda noi
te”, como um mundo a ser descoberto; 
e, os pontos de luzes piscantes aludem 
ao o que diz Yatcs “Onde os raios da 
luz brilham”, quem sabe para explorar 
este outro mundo das “águas, das sel
vas, das danças antigas, da ilha arbori
zada, das garças agitadas e dos castores 
sonolentos”.

A artista recorre às imagens de 
fadas pousadas em flores realizadas 
pela ilustradora inglesa Ciccly Mary 
Barker (1895-1973)3 e as recorta, colo

cando-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 proce
dimentos de base químicas, como eram 
comuns naquele século. As visualidacles 
resultantes nas fotografias monocromá
ticas jogam, por vezes, com a nitidez 
de fadas de aparências humanas, de 
contornos lineares, iluminadas e trans
parentes e, por outras, com esmaeci- 
mentos e opacidades compositivas.

Algumas fotografias de Brãcher 
apresentam características que Domi- 
nique Baqué (1998) identifica como 
presentes em obras da contemporanei- 
dade: 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 reci
clando o passado c os modelos que se 
travestem cm citação - como o poema 
de Yates e as ilustrações de Barker.

Prof. Dra. Niura Legramante Ribeiro
PPGAV/UFRGS, Maio/2019

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

fadas, compõem o universo temático 
de suas atuais representações nas obras 
fotográficas. Uma frase desse poema, De 
mãos dadas com uma fada, reforça a ideia 
de encantamento pelo universo das fa- 
bulações e de sedução por um mundo 
irreal. Um pensamento baseado apenas 
na racionalidade, sem a disponibilida
de de abrir a mente para o mundo da 
ficção, de maravilhar-se com a fantasia, 
pode ser restritivo e estar fadado à ruí
na, mas, felizmente, o mundo da criação 
nas artes visuais e na literatura tem essa 
possibilidade de trabalhar com sonhos 
em referência ao mundo da infância. O 
autor do poema, referenciado pela mito
logia irlandesa, conta a história de fadas 
que arrebatam uma criança para ir com 
elas para um mundo de encantamento 
na natureza selvagem:

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 c trabalhar com a 
ficção. Esta é a estrutura a partir da qual 
a artista Andréa Brãcher cria o seu uni
verso de fabulações.

O poema A Criança Roubada (1889), 
de William Butler Yeats (1865 - 1939)', 
e o interesse da artista de longa data, 
presente em suas pesquisas anteriores 
sobre as narrativas literárias do século 
XIX2, especialmente do mundo das

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. E justamente 
essa a ideia cara à artista.

Sabe-se que os contos de fadas 
podem evocar os paradoxos de bon
dade e maldade, de alegria e tristeza 
e de amor e ódio. No imaginário po
pular, comenta-se que, quando uma

1. “The Stolen Child", embora escrito em 1886, foi pu
blicado em 1889 em The Wanderings of Oisin and Other 
Poems. Yeats se interessava pela mitologia irlandesa so
bre contos de fadas e esse poema foi baseado em uma 
lenda irlandesa sobre fadas que levavam crianças.
2. 0 interesse da artista pela literatura da Inglaterra vito
riana surgiu quando ainda era criança, a partir dos livros 
de sua mãe, pai e avós. dentre os quais pode-se citar Jane 
Eyre (1846), The Professor (1857), David Copperfield e, 
posteriormente, recaiu sobre filmes dos livros que foram 
transpostos para o cinema: Jane Austin, Emma (1815), 
Mansfield Park (1814), Persuasion (1818), Pride and Pre-

cida por uma série de ilustrações representando fadas 
e flores. A educação artística de Barker começou na in
fância com cursos por correspondência e instrução na 
Croydon School ofArt.judice (1814), Sense and Sensibility (1811). 3. Cicely Mary Barker foi uma ilustradora inglesa, conhe-
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que nasceu com o estereótipo ligado ao 
registro do real, é utilizado para criar 
suas ficções. 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 exis
tência do mundo imaginário das fadas. 
Isto comprova o poder que a fotografia 
tem de falsear a realidade.

Alcm de flertar com a literatura, 
algumas de suas fotografias também 
reenviam ao universo da pintura, o que 
ocorre em alguns trabalhos nos quais 
a artista deixa visível as marcas das 
pinceladas ao passar os produtos de 
laboratório sobre a superfície do papel. 
Estas marcas se constituem como ques
tionamentos ao estigma da reprodutibi- 
lidade técnica da imagem, pois tornam 
únicas tais imagens.

Outro paradoxo em relação à 
fotografia, proposto por algumas obras 
de sua poética, deve-se aos procedi
mentos técnicos que utiliza. Sabe-se 
que o discurso histórico da fotografia 
se pautou por valorizar o registro, por 
eternizar um momento da realidade. 
Brácher ao fazer uso dos pigmentos,

em alguns de seus trabalhos utiliza, ao 
invés do fixador, apenas o estabilizador. 
Isto resulta que, com o tempo, tais ima
gens irão desaparecendo. Portanto, as 
imagens têm seu tempo de permanên
cia reduzido, mostrando que a imagem 
fotográfica pode não ser eterna, pois 
conforme ao tratamento plástico que 
lhe é dado, está fadada ao desvaneci- 
mento. A artista esboroe o sentido de 
documento atribuído à fotografia e 
passa a questionar seus próprios limites.

Ao referenciar o passado em um 
trabalho contemporâneo e utilizar-se 
de fotografia, literatura e de aspectos 
pictóricos, a produção fotográfica dc 
Andréa Brácher instiga a criar cumpli
cidades e fazer circular conhecimentos, 
de modo a produzir interações e ressig- 
nificações de seus interesses autobiográ
ficos pelo universo infantil e da cultura.

Estabelecer transversalidades 
entre as artes visuais e a literatura 
não é um procedimento incomum na 
arte, como atestam trabalhos realiza
dos, tanto no século XIX, como 11a 
contemporaneidade. Neste sentido, 
pode-se lembrar que a fotógrafa Julia 
Margaret Cameron (1818-1879) criou 
encenações a partir de temas literários, 
como Idylls of the Kmg, escritos por seu 
amigo e vizinho, o poeta Lord Tennyn- 
son; Kiki Smith (1954) fez trabalhos 
sobre fadas e criaturas fantásticas que 
referenciam narrativas das histórias de 
Lewis Carroll e da coletânea de histó
rias dos Irmãos Grimm.

jO pensamento plástico de An
dréa Brácher lida com paradoxos entre 
realidades e ficções. Como pensar o 
imaginário plástico de Brácher à luz da 
fotografia e da literatura? “Ao fotogra
far minhas fadas e fantasmas, e sua co
nexão com o mundo espiritual (ou so
brenatural), sempre esteve implícito um 
questionamento do meio fotográfico e 
as fronteiras entre o real e o imaginá
rio, entre a realidade e a ficção” (BRA- 
GHER, 2009). Um meio mecânico,

que corroem as fronteiras de depen
dência de um único meio.

A fotografia, como ficção, foi um 
dos motivos que levou a artista a tra
balhar com fadas, quando conheceu a 
história de duas meninas inglesas Fran- 

Griffiths (1908-1986) e Elsic Wright 
(1901-1988), que haviam fotografado 
fadas em um jardim em duas séries, em 
1917 e outra cm 1920. Por muito tem- 

meninas sustentaram essa his-

Ao revisitar as fabulações e utilizar-se 
desses referenciais, Andréa pratica o 
que Anthony Wall e Marie-France 
Chambat-Houillon (2004, p.76) de
finem como citação: “a necessidade 
de que a obra citada seja conservada 
na representação citante e de que, 
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, p. 204). As intenções das 
obras transgenéricas são a mescla de 
linguagens como faz a artista utilizando 
a fotografia, a literatura e, por vezes, 
aspectos pictóricos. Esta amplitude de 

entre diferentes meios de

cesna

po, as
tória e suas imagens foram tidas como 
verdadeiras por investigações técnicas 
que não detectaram vestígios de que 
fossem falsas. Essa falsa crença em sua 
veracidade perdurou no imaginário de 
quem as viu. Somente antes de morrer, 
uma das meninas declarou, por meio
de uma carta e de desenhos, a opera
ção de encenação de montagem das 
fadas no jardim. Brácher teve contato 

material no National Science andcom esse
Media Museurn em Bradford, Inglaterra. 
Tal história motivou uma Série anterior
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conversas
processos criativos se distancia, portan
to, da ideia da especificidade de lingua
gem que era cara ao modernismo. As 
fotografias contemporâneas se mostram 
mais receptivas às transversalidades

de Andréa, A Vinda das Fadas (2006), 
que se desdobra 11a exposição “Ficções 
dc um jardim: fotografia e literatura” 
(2019).
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p a aDepoimentos retirados do 
vídeo realizado na abertura da 
exposição (23/05/2019) aÉ um ganho importantíssimo para o mer

cado da arte, para o panorama da arte do 
estado, fazer esse resgate de uma cultura 
visual, de uma produção visual requintada 
c, ao mesmo tempo, artesanal, na medida 
em que esse trabalho é feito paulatinamen- 
te, pedaço por pedaço, obra por obra.”

Toda a ambiência da exposição 
tem um sentido ficcional que 
permanece tanto nas fotografias 
como nos pequenos objetos.”

É uma exposição poética 
,e muito bonita, porque rc- 
jvela algumas questões da 
fotografia ou do fotográfico, 
fazendo uma união com a 
ficção.”

a
(O) Trabalho (é) com técnicas anti
gas e são absolutamente contempo
râneas.”

V (A exposição) [...] torna o 
imaginário como uma questão 
fundamental e criativa.”

“[...] Ideia do tempo, do desapa
recimento de algo que vai e fica
mos procurando até onde dá.”

ANTONIO SOBRAL
Fotógrafo, pesquisador 

e professor de fotografia

■‘A fotografia, nessa exposi- 
Ição, foi escolhida como um 
meio privilegiado para essa 

K aproximação com a ficção, 
Pcom a poesia.”

“É como se a artista tivesse captado 
aquele momento de fantasia como 
quando tu crês numa realidade qua
se que absoluta [...] Remete àquele 
momento onde, de alguma maneira, 
todos nós estivemos envolvidos com 
o desejo da existência das fadas.”

“Apresenta de forma sensível, 
fazendo uso de uma técnica 
histórica de revelação, esse ^ 
mundo imagético que com- 'p 
põe a fotografia e, ao mesmo r 
tempo, a literatura; como esse 
mundo carregado de sentido 
e mensagens torna atual toda 
uma questão da experiência do 
estético, a partir de um resgate 
de técnicas e literatura do Séc. 
XIX, dialogando com tecno
logias e possibilidades da nossa 
época.”

“Trabalho de uma delicadeza e 
aprofundamento.”

MONICA ZIELINSKY
Pesquisadora, critica e 

curadora de artes visuais

Mim
V''

“(Os) Processos fotográficos 
antigos, resgatados pela ar
tista, auxiliam numa nova 
leitura da linguagem foto
gráfica e abrem caminho 
para a poesia [...] uma poé
tica marcada pelos contos de 
fadas e pela fantasia.”^^

Nesta exposição, há chance de encontrar uma série de 
entradas, e também de camadas, possibilitando que cada 
visitante se aproprie de idéias e conceitos colocados tanto 
pela artista como pela curadoria, sobretudo em relação ao 
universo da fabulação, que é rico c profundo. O que dia
loga também com toda uma tradição da história da arte, a 
partir de artistas que exploram a fabulação, desdobrando- 

possibilidades diversas entre suas poéticas”

GUSTAVO NACKLE
Artista plástico

^ EDUARDO 
VIEIRA DA CUNHA

Artista plástico, 
pesquisador e docente no 
Instituto de Artes/UFRGS

m -a em/"RAIMUNDO RAJOBAC
Diretor do Instituto de Artes/ 

UFRGS FRANCISCO DALCOL
Diretor do MARGS, pesquisador e curador.
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Série A vinda das fadas 
Fotografia em cianótipo sobre papel 
50 x 00 cm

l/i nós escondemos nossos vasos feéricos. 2019 
Série A vinda das fadas 
Fotografia cm cianótipo sobre papel 
50 x 00 cm



em que a subserviência à referência 
não é o que interessa, dependentes que 
são de certas configurações do visível, 
do tempo e do espaço. Potentes e obtu
sas propõem realidades que não se con
fundem com elas. São imagens onde a 
metáfora do cristal se concretiza, pois, 
elas espelham multiplicidades.

A artista, nesse ensaio, explora o 
universo infantil, espaço mágico que 
não é dentro e nem fora do ser, espaço 
esse que é também o da criação e da 
arte. A criação, segundo Winnicott 
(1995), dá-se num espaço de trânsito 
que, segundo ele, não é dentro nem 
fora do indivíduo, espaço intermediário sibilidades do ser. As Fadas do jardim 
onde é possível se dar o ato criador.
Este parece ser também o espaço ne
cessário, próprio da Imagem Cristal, no 
qual a intenção do fotógrafo conjuga-se 
com as possibilidades de leitura do ob
servador da imagem, criando um ato 
criativo conjunto e nunca inteiramente 
terminado. Nesse espaço, o considera
do impossível se faz existir c é revolu
cionário.

se expandir e se desgarrar do discurso 
meramente referencial produz mundos 
e promove o devir (DELEUZE, 2007). 
Daí a relação dessas suas imagens com 
o desejo, não o desejo psicanalítico 
Freudiano e Lacaniano da falta, mas o 
desejo como potência transformadora, 
produtiva, revolucionária, como colo
cam Deleuze e Guattari (2011), autores 
que inspiram este texto. Ao trabalhar 
com o onírico e as memórias da infan-

duas meninas inglesas que brincaram 
com a credulidade das pessoas. Francês 
Griffith (1908-1986) e Elsie Wright 
(1901-1988) fotografaram suas fadas 
durante e após a primeira guerra mun
dial, com uma primeira série realizada 
em 1917 e outra em 1920 (CHAM
PION, 2005). As chapas produzidas 
pelas irmãs passaram pela inspeção 
de experts e, embora controverso, não 
conseguiram achar evidência de que 
as imagens tivessem sido manipuladas, 
tanto na captura, quanto no processa
mento. Todavia, antes de falecer, Elsie 
Wright Hill (nome de casada) escreveu 
a Geoífrey Cravvley, especialista em 
fotografia e jornalista, contando final
mente sua versão da história: a imagem 
fora produzida através de desenhos 
inseridos em ambientes naturais. Mar
ca também esse ensaio fotográfico as 
leituras feitas por Brâcher do poema 
A Criança Roubada (1889) de William 
Butler Yeats (1865-1939) - roubada, 
porque seduzida pelo universo onírico 
dos seres dementais, dos espíritos da 
natureza onde reina a harmonia e a 
bonança.

Faias, metamorfose ho òesejo
Prof. Dra. Sandra MLR Gonçalves

FABICO/UFRGS. Maio/2019

manipulações na superfície de captação 
da imagem (analógica ou/e digital) 
e continuam na circulação e no uso 
social dado à fotografia. Desafiadora, 
subverte padrões e vai além da referên
cia. Nesse fazer fotográfico, as imagens 
expandem os limites referenciais da 
coisa dada (a fotografia). Não há 
busca da simples relação que produz 
semelhança de um original, mas o 
“jogo de operações que produz aquilo 
a que chamamos arte, ou seja, precisa
mente uma alteração de semelhança 
(RANCIÈRE, 2010, p.14), que faz o 
leitor da imagem ultrapassar a super
fície da imagem dada. São imagens e 
sequências imagéticas que possibilitam 
o aparecimento daquilo que Fatorelli 
(2003) nomeia de Imagem Cristal1. 
Para o autor, essas imagens são aquelas

arte, expansão essa conceituada por 
alguns autores como Fotografia Ex
pandida. Entende-se, conceitualmente, 
a partir de Fernandes Junior (2006), 
a Fotografia Expandida como aquele 
modo de fazer fotográfico que possui 
como aspecto central a experiência 
do artista no seu percurso criativo e os 
procedimentos técnicos que convoca. 
Tal fotografia busca se desgarrar dos 
procedimentos clássicos do fazer foto
gráfico. Mestiçagens de meios e mate
riais articulam-se para a realização dos 
objetivos do artista, seu processo criati- 

é quem dita as regras do fazer desse 
exercício empírico, vivencial. lal foto
grafia não se prende ao momento da 
tomada fotográfica. O antes, o durante 

depois são suscetíveis a diferentes 
formas de intervenção e manipulação 
que perpassa desde o objeto, o modo 
de utilização do aparelho, chegando às

A artista Visual Andréa Brãcher 
possui formação acadêmica na área 
da Comunicação e da Arte. Docente 
do Instituto de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, possui 
como foco a prática artística, o ensi
no e a pesquisa da fotografia em 
vertente histórica, especificamente as 
técnicas e os processos fotográficos 
históricos de impressão do século 
XIX. Desde 1999, participa do circui
to artístico brasileiro em exposições 
individuais e coletivas. Seus trabalhos 
perpassam experimentações químicas 
das mais diversas e os cruzamentos 
dessas com as tecnologias digitais. A 
montagem e a fotomontagem também 
estão presentes em seus trabalhos.

Em seu ensaio fotográfico, tra
balho Ficções de um Jardim: Fotografia e 
Literatura (2019), a artista utiliza a foto
grafia como matéria expansível para

sua

cia, a artista cria um universo sonial
de potência onde oferece e propõe aos 
observadores interessados da imagem 
uma imersão cm novos mundos e pos

sua
uma

encantado de Andréa Brãcher ofere
cem aos espectadores da imagem uma 
brecha por onde possam criar e pro
vocar metamorfoses no agora. Ir além 
do dado, no aparente do corte espaço/ 
temporal e, desse modo, transformar a 
realidade em expressão autoral de um 
desejo de mundo.

Para produzir a série Ficções de 
um Jardim: Fotografia e Literatura, 
Brãcher mergulha nos contos infantis 
do século XIX, em histórias como a de

vo

e o

Andréa Brãcher, ao apresentar 
suas Fadas, acredita que a fotografia ao1. Fatorelli desenvolve sua ideia a partir do conceito de- 

leuziano de Imagem Cristal aplicado ao cinema. (DELEU
ZE. 2007)
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presença visível no agora e, clessa 
maneira, realizar a tarefa das fadas:

invisibilidade que lhes é própria, 
interferir de modo mágico no destino 
de cada ser.

quase um processo mágico, que invoca 
das sombras sua constituição (HAR- 
VEY, 2007).

Tanto as fadas quanto os fantas
mas fazem parte do mundo dos espíri
tos e podem ser entendidos 
ligados ao maravilhoso. O maravilhoso 
é o universo do sonho e da magia, que 
procedem de transformações e meta
morfoses. A fotografia aceita a brinca
deira infantil e inventa mundos e seres 
que habitam nossa imaginação. Foto
grafias são como íadas — podem ocultar 
mistérios e causar medos, buscando 
ultrapassar os limites impositivos dos 
equipamentos, esgarçando e reinven
tando suas possibilidades. (FERNAN
DES JUNIOR, 2006, p. 18)

As imagens encantadas, pro
duzidas pela artista Andréa Brácher, 
buscam instigar aqueles que as olham 
para as possibilidades novas do ver, 
onde a referência dada não é o que 
importa, mas o que é capaz de suscitar, 
expressão que são do desejo como força 
produtiva e revolucionária do ser. Ima
gens suplementares, prenhas de vida, 
anseiam transformar suas virtualidades

emAs fadas produzidas por Andréa 
Brácher retomam o fazer das irmãs 
acima citadas. Brácher se apropria de 
ilustrações de Fadas desenhadas por 
Cecily Mary Barker (1895-1973), as 
fotografa e as insere em ambientes na
turais onde são, de novo, íotografadas 
e impressas em desenho fotogênico 
(photogenic drawing), um processo histó
rico de impressão.

Com o ensaio fotográfico Ficções 
de um Jardim: Fotografia e Literatura, Brá
cher busca rasgar o véu entre espírito 
e matéria tornando-os um só, ruindo

na

./fl Mincomo seres
REFERÊNCIAS
BRÁCHER, Andréa. Assombr(E)amertos: poéticas do 
imaginário infantil através de processos fotográficos His
tóricos. Tese de doutorado, PPGAV, UFRGS, Porto Alegre, 
2009.
CHAMPION, Jean-Loup (ed). The Perfect Médium: photog-
raphy and the occult. New
Haven/Londres: Yale University Press, 2005.
DELEUZE. Gilles. A Imagem-tempo. São Paulo: Brasilien- 
se, 2007.
_____ . Gilles: GUATTARI, Félix. 0 Anti-Édipo. Rio de Ja
neiro: Editora 34, 2011.
FATORELLI, Antônio. Fotografia e Viagem. Entre a Nature
za e o 
2003.
FERNANDES JUNIOR. Rubens. Processos de Criação na 
Fotografia: apontamentos para o entendimento dos veto
res e
Paulo, FAAP. n. 16, p. 10-19, 2. Sem./2006.
HARVEY, John. Photography and Spirit. Londres: Reaktion 
Books, 2007.
RANCIÈRE, Jacques. 0 Espectador Emancipado. Lisboa: 
Orfeu Negro. 2010.
WINNICOTT, Donald Woods. 0 brincar e a realidade. Rio 
de Janeiro: Imago. 1975.

a dicotomia que os faziam ser coisas 
separadas: não isso ou aquilo, mas isso 
e aquilo. As fadas são seres dúbios, não 
se encaixam em binarismos, podem 

celestiais e diabólicas (BRÁCHER, 
2009), como as crianças e os artistas, 

e desestabilizam o

Artifício. Rio de Janeiro: Relume Dumará, FAPERJ,

das variáveis da produção fotográfica. FACOM, Saoser

seres que provocam 
status quo. Ao fotografar entidades so
brenaturais, a artista colocou em ques
tão a capacidade do meio fotográfico 
de registrar cientificamente os fenôme
nos da natureza e, por consequência, 
o mundo visível. Por outro lado, a es-

Sem título, 2006
Série A vinda das fadas
Fotografia em marrom van dycko sobre papel
80x60 cm

tranha capacidade da fotografia de ser
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Sem título, 2019 
Série A vinda das fadas 
16 Fotografias em backlight 
1 7,5 x 13 cm (cada)

Sem título, 2006
Série .4 vinda das fadas
Fotografia em marrom van dycke sobre papel
80 x 60 cm

Sem título, 2006
Série A vinda das fadas
Fotografia em marrom van dycke sobre papel
80 x 60 cm
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Venha, Oh criança humana, 2019 
Serie A vinda das fadas 
vídeo 20”

ft
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m m Sem título, 2019 
Série A vinda das fadas
1’hotogcnic drawing sobre papel 
15 x I 1,5 cm (cada)
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Sem título, 2019 
Série A vinda das fadas

Photogenic drawing sobre papel 
15x12 cm (cada)
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Sem título, 2019 
Série A vinda das fadas
Photogenic drawing sobre papel 
26,5 x 18 cm (cada)

31
30



Sem título, 2017
Série II Mondo delia Fata

em cianótipo 
sobre papel vegetal 

9 x 14 x 14 cm (cada)

Objeto e fotografia
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Tke Stoíett CMò

W.B.Yeats

11 'here ãíps lhe ruckr 
high/amJ
Qf Sim/// 11 bod in lhe lake

11 'here lhe wave qf moonlight glosses
I he dim gray sands wilh lighl 

Far ojf byJurt/ml Rosses
II efoot il all lhe nighU 
11 êaving olden dances

,1 íingling hands and mingUng 
glances
I ill lhe moon has laken jlight;
To and fro we teap
And chase lhe frothy hubhles,
II hilst lhe world is fu/l qf Iroubles 

- Ind is an noas in i/s sleep.

11 here lhe wandering watcr 
gushes
Trom lhe hills above Glen-Car, 
ln pools among lhe ntshes
I hal scarce cou/d bathe a s/ar.;
II e seekfor shrmbering Irout 
And whispering in Iheir ears 
Give lhem iinquiel dreams; 
Imning sqflly oul 
Fromferns lha! drop Iheir leais 
Over lheyoung streams.

Away wilh às hesgoing 
Ihe so/rmn-eved 
llFll he,ar no more lhe lowiug 
Qf lhe caíres on lhe warni

Time lies a leq/y is!and 
11 htrejíapping herons n ake 
The drowsy wa/er-ra/s;
7 here we ve hid our fàerv
vais.
Fulí qf berries 
And qf reddesl slolen
cherries.

•* ^
: I. / hiüside. A 0/ lhe kettle on lhe hob 

Singpeace in/o his breast,
Or see lhe brown nrice bob 
Round and round lhe oatmeal 
chesl.

-y* *•*

For he comes, lhe human 
child,
To lhe walers and lhe wild 
11 ilh a faery. hand in hand. 
For lhe world s more fali 
qf weeping thanyou can 
understand.

Come aa ay, O human child! 
7o lhe walers and llie i/d 
M ilh a Jhery, hand in hand. 
Tor lhe world s more f d!
°J Weeping thnu
understand.

Come away. O human child 
To llie walers and lhe wild 
11 dh a faery. hand in hand 
For lhe world s more fui7 
q) weeping thanyou can 
understand.

Come away. 0 human child 
To llie walers and llie wild 
11 i/h a faery. hand in hand 
For lhe world 'v more fui!Vou can
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fairy tales, have emerged in Brácher 
throughout her career. Her research 
looked at the disappearance of chil- 
dren, not only the ones kidnapped by 
the mothers themselves but also infant

TictioHS ofa yarbw: pfiotoyrapfry mb f/terature System for the exhibition works “Fic- 
tions of a garden: photography and 
literature” (2019). The artist resorts to 
the fairy-tale images of flowers used 
by the English illustrator Cicely Mary 

post-mortem images, such as the Ab- Barker (1895-1973)3 and cut them out
OOMO,18),and LÍ1Ít” P'aCÍnS P'antS “ 3 S^den to ’

(2007-2008} Th‘S aCtUa rclatlonsíllP of Photograph them. Her themes revisits 
Children s disappearance to literature the nineteenth-century subject where 
dso aroused the artisfs interest in Hans the process of the development of the 
Chnstian Andersony (1805-1875) The photographs rescues chemical-based 
Snow Qpeen (1844), in which the Ice procedures, as they were commonplace 
Queen hdnaps a boy. This transíorms in that century. The resulting visuais 
the boy kai into a statue of blue ice, 
from which he can only free himself 
hy writing the word Eternity with ice 
crystals. Such a tale triggered BrãcheFs 
work with photographs of ice’ crystals.
II, on the one hand, her works evoke 
liarsh reahties, on the other, they resort 
to the impalpable world of fairies, the 
aunts, abandoned houscs to ghosts 

sPirits oí the dead, matters present
m the supernatural stories of the nine-
teenth

tion of ancient styles and techniques by 
recycling the past and the models that 

up in quotation of Yates’s poem 
and Barker’s illustrations. In revisiting 
the formulas and using these refcren- 
ces, Andréa practices what Anthony 
Wall and Marie-France Chambat-Hou- 
illon (2004, p. 76) define “the need for 
the cited work to be preserved in the 
citation representation and that, in 
the return of a work, the identical is a 
fundamental element of the gesture of 
the citation.” Linda Hutcheon (1991

T°:t“C Photographs marry pp. 52-71) considers the importance of 
with the sharpness of fairies who have
human features and their linear, illumi- 
nated and transparent contours, as well 
as íading and compositional opacities.

Some photographs of Brãcher
present characteristics that Dominique concept of transgeneric works propo- 
baque (1998) present m contemporary sed by Laura Flores (2005 p 204) The 
works: neoprctorialisms, the “will to mtemions of transgeneric works ' 
auratize - by the “brushstrokes” in the the mixture of languages as the artist 
photographs that sometunes mark the uses photography, literature and some- 
outline of the images, the re-appropria- times pictorial aspects. This range of

conversations between diffcrent

Prof. Dra. Niura Legramante Ribeiro
PPGAV/UFRGS, Maio/2019 come

For the world's morefull of weeping 
thanyou can understand.

the thematic universe representation of 
her present portrayals in the photogra- 
phic works. A phrase from this poem, 
“with a fairy, hand in hand”, reinforces 
the idea of enchantmcnt by the uni- 

of fables and seduction by an 
real world. A thought based only 

rationality, without the willingness to 
the mind to the world of fiction,

Photography and literature: On 
the one hand the reference to reality;

the other hand, the cultivation oí 
fantasy. Despite this seeming paradox, 
both are capable of producing symbo- 
lic languages and working with fiction. 
The artist Andréa Brãcher creates her 

of fables from this structure.
William Butler Yeats’ (1865- 

1939),1 poem The Stolen Child (1889) 
and the long-time interest of the artist, 
present in her earlier research on ni
neteenth-century2 literary narratives, 
especially of the fairy world, compose

The poem clescribcs elements tha! 
seduce the universe of children: woo- 
den island, white waters, and bubbles 
of foam, sleepy trout, agitated herons, 
dozy beavers, and red cherries. Fairies 
can maintain the innocence of a child 
who still does not realize that the world 
is full of problems and therefore lead 
them to a wilcl world of freeclom in a 
sense of protection. 1 hat is precisely 
the idea dear to the artist.

Fairy tales can evoke lhe parado- 
sorrow

on

verse
onun

universe
open
to marvel at fantasy, can be restrictive 
and doomed to ruin. Nevertheless, the 
world of creation in the visual arts and 
literature has the possibility of working 
with dreams in reference to the world 
of childhood. The author of the poem, 
referenced by Irish mythology, tells the 
story of fairies who snatch a child to go 
with them to a world of enchantment

the relations between “the past and the 
present, between the culture of the pre- 

and the history of the past.” With 
the bias of the mix between photogra
phy and literature, it can recover the

sent

of good and evil, joy and 
and love and hate. In the popular I 
imagination, it is said that when a chi| 
disappears, whether for good or evil, I 
it was the little fairies who took it. rhj 
relations of paraclox that may portray 
the children's world between a sweet 
side of life and an evil universe, as m

1. “The Stolen Child" though written in 1886. was pu- 
büshed in 1889 in The Wanderings of Oisin and Other 

interested in Irish mythology about 
on an Irish legend

xes

Poems. Yeats was 
fairy tales and he based this poem
about fairies kidnapping children.
2. The artisfs interest in Victorian England literature 
emerged as a child, from the books of her mother. fa- 
ther and grandparents Jane Eyre (1846), The Professor 
(1857), David Copperfield, and later fell on films from 
the books that were transposed for the cinema: Jane 
Austin, Emma (1815), Mansfield Park (1814), Persuasion 
(1818), Pride and Prejudice (1814), Sense and Sensibi- 
lity (1811).

are

into the wilcl: century.
To work with the world of fable 

rciotivated by the poem by Yeats, Brã-
Cr USes Photography as an operating

Come away, O human child! 
7o the waters and the wild 
With a faery, hand in hand,

3. Cicely Mary Barker was an English illustrator, known for a 
series of illustrations depicting fairies and flowers. Barker’s °* Creative processes withdraw from 
art education began in infancy with correspondence cour- fhe idea nf t he crteelfiv.', r 1 
ses and instruction at the Croydon School of Art. ° tlle sPecihClly of language,

means

3938



for eternalizing a moment of reality. 
Brãcher using the pigments in some of 
her works utilizes, instead of the fixa- 
tive, only the stabilizer. Therefore, the 
result over time is that such images will 
disappear. The images have their dwell 
time reduccd, showing that the photo- 
graphic image may not be eternal be-

and fiction” (BRÃCHER, 2009), dccla- 
the artist. A mechanical médium, 

born with lhe stereotype attached to 
the record of the real is used to crcate 
her íictions. It is verv exeiting to think 
aboul lhe paradox of photography

the truth of the real and at the j

Establishing transversalities be- 
tween the visual arts and literature is 
not uncommon procedure in art, as 
evidenced by works accomplished, both 

single médium. ” *<= nineteenth century and in lhe
Photography as fiction was one of contemporary world. In this regard, 

the reasons that led the artist to work it may be remembered that the pho- 
with fairies when he learned the story tographer Julia Margaret Cameron 
Of two English girls Francês Griffiths (1818-1879) created scenanos baseei 
(1908-1986) and Elsie Wright (1901- on literary themes, such as Idylls ol the 
1988), who had photographed fairies King, written by her friend and nei- 
in a garden in two series, one in 1917 ghbor, the poet Lord Fennynson. Kiki
and another in 1920. For a long time, Smith (1954) has done works on fairies
the girls sustaincd this story and their and fantastie creatures that acknowle- 

taken as true by technical dge narratives of the stor.es oí Lewis
Carroll and the collection of stories ol

tóricos. Tese de Doutorado, PPGAV, UFRGS, Porto Alegre, 
2009.

CHAMBAT-H0UILL0N, Marie-France; WALL. Anthony. Droit 
de Citer. Rosny-sous-Bois: Éditions Bréal, 2004.

FLORES, Laura González. Fotografia y pintura: dos mé

dios diferentes? Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 
HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-Moderno. Rio de Ja
neiro: lmago.1991.

which was expensive to modernism. 
Contemporary photographs

ptive to transversality that erodes 
the boundaries of depcndcncc on a

resare more
rece

seen as
time register the existence of thesame

imaginary world oí fairies. 1 his proves I cause according to the plastic treatment 
the power that photography has to dis- I givcn to it, it is doomed to fade. The 
tort reality. | artist collapses the sense of document

attributed to photography and begins 
to question its own limits.

In addition to flirting with the li
terature, some of her photographs sen 
back to the universe of painting, as 
well as some works in which the artist 
makes visible-the marks oí the brushs-

By acknowledging the past in 
contemporary work and using photo
graphy, literature, and pictorial aspects,

trokes when passing the laboratory ■ Ãndréa Brácher’s photographic pro- 
produets on the surface of the paper. I duetion instigates to create complicities 
These marks constitute questions to the and to circulate insight, in order to pro- 
stigma of the technical reproducibility J uce interactions and re-signifi 
of the image because they make such

images werc 
investigations that did not detect traces 
of being false. This false belief in its 
truth has endured in the minds of those 
who saw them. Just before one of the 
girls died that she declared, through a 
letter and drawings, the staging opera- 
tion of the fairies in the garden. Brã
cher had contact with this material in 
the National Science and Media Mu- 
seum in Bradford, England. This story 
prompted an earlier serie “Fictions of 
a garden: photography and literatui c

the Brothers Grimm.
Andréa Brãchers plastic thinking 

deals with paradoxes between realities 
and fictions. How to think Brãcher s 
plastic imagery in the lighl oí photo-
oraphy and literature? “When shooting images unique.

con. Another paradox in relation to I
photography proposecl by some of her 

an implicit poctic works is due to the technical
It is known that

cances
ii autobiographical interests byof the

die infant universe and culture.

my fairies and ghosts, and their 
nection with the spiritual world (or 
pernatural), has always been 
questioning of the photographic 
dium and the boundaries between the 
real and the imaginary, between reality
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propose realitics that are not confused 2007). Hence the relation of these 
with them. They are images where the images to desire, not the Freudian and 
metaphor oí llie crystal is realized, 
therefore, they mirror multiplicities.

I he artist, in this essay, explores 
the universe of children, a magical spa- 
ce that is not inside or outside of being, 
a space that is also that of creation and

Fairies, ntetamorpfrosti ofòesire 1988) photographed thcir fairies during 
and after World War I, with a first 
series performed in 1917 and another 
in 1920. The plates produced by the 
sisters went through the inspection of 
experts and, although controversial, 
could not find evidence that the images 
had been manipulated, in bolh capture 
and processing. However, before she 
passed away, Elsic Wright Hill (married 
name) wrote to GeofTrey Crawley, 
expert in photography and journa- 
list, finally telling her version of the 
story, the image had been produced 
through drawings inserted in natural 
environments.

Prof. Dra. Sandra M L P Gonçalves
FABICO/UFRGS, Maio/2019 Lacanian psychoanalytic desire of 

the absence, but desire as a transfor- 
ming, productive, revolutionary power 

Deleuze and Guatlari (2011) put 
forward, authors who inspire this text. 
In working with dreams and 
oi childhood, the artist creates a sonial 
universe oí power where she offers and 
proposes to interested observcrs of the

givcn to photography. Challenging, 
subverting standards and going beyond 
reference. In this photographic make, 
the images expand the referendai limits 
of the given thing (the photograph). 
There is not a search for the simple 
rclationship that produces similarity of 
an original, but the “play of operations 
that produces what we call art, that is, 
precisely a change of similarity” (RAS 
CIÈRE, 2010, p. 14) that makes the 
image reader the surface oí the given 
image. They are images and image se- 
quences that enable the appearance of 
what Fatorelli (2003) calls the Crystal 
Image (Fatorelli develops his idea irom 
the Deleuze concept oí Crystal Image 
applied to the cinema (DELEUZE, 
2007)). For the author, these images are 
those in which subservience to referen
ce is not what matters, dependent on 
certain configurations oí lhe visible, 
time and space. Powerful and obtuse

The Visual artist Andréa Bracher Photography. Conceptually, Fernandes
Junior (2006) understands Expandcd 
Photography as a photographic process 
that has as its central aspcct the artist’s 
experience in her Creative journey and

use as

has academic training in the field oi 
Communication and Art. Professor oí 
the Arts Institute of the Federal Uni-

memories
art. Creation, according to Winnicott 
(1995), takcs place in a transit space, 
which, according to him, is neither
mside nor outside the individual, an image an ímmersion in new worlds and 
mtermediate space where it is possible possibilities of the being. The Fairies 
íor the Creative act to happen. This also of Andréa BrãchcFs enchanted garden 
seems to be the

versity of Rio Grande do Sul, has fo- 
cused on artistic practice, teaching and the technical procedures she summons. 
doing photography research in its histo- Sueli a photograph seeks to stray íiom 
rical aspect, specifically the techniqucs the classic procedures of photographic 
and printing of historical photographic making. The mestization oí means and 
processes of the XIX century. She has materiais is articulated, for the accom- 
participated in the Brazilian artistic plishment of the artisfs goals, her crea-
circuit in individual and collective exhi- tive process is who dictates the rules 
bitions since 1999. Her works pervade of doing this cmpirical, expcriential 
Chemical trials of the most diverse and exercise. Such a photograph is not at-

tachcd to the moment oí' photographic 
taking. The before, the during and the 
after are susceptible to different forms 
of intervention and manipulation that 

from the object, the mode of use

an

necessary space, proper ofTer viewers a loophole where they 
oi the Crystal Image, in which the pho- create and bring aboul metamorphoses 
tographer’s intention is combined with in the now. To go beyond the given in 
the possibilities of the reading from the the apparent of space/temporal 
image observer, producing a Creative and, thus, to transform reality into the
act that is never completely finished. authorial expression of a desire for the
in this space the considered impossible world.
«dlows its own existence and is revolu
tionary

can

This photographic essay 
also marks the readings by Bracher 
of William Butler Yeats' (1865-1939) 
poem The Stolen Child (1889-1939) - sto- 
len because was seduced by the dream 

of elemental beings, the spirits

cut

these with digital technologies. 
Assembly and photomontage are also 
present in her works.

In her photographic essay, “Fic- 
tions of a Garden: Photography and Literatu- 
re” (2019), the artist uses photography 

expandable material for her art, 
expansion that has been concep- 

tualized by some authors as Expanded

crosses
universe
ol nature where harmony and bonanzaIn order to produce the series 

Fiction of a Garden: Photography and Litera- 
ture, Bracher plunges into the children’s 
tales oí the XIX Century, stories like 
the two English girls who playecl with 
the crcdulity of people. Francês Griffith 
(1908-1986) and Elsie Wright (1901-

reign.Andréa Bracher, in presenting her 
ames, believes that photography by 

expanding and straying from merely 
10 crential discourse produces worlds 

promotes becoming (DELEUZE,

The fairies produced by Andréa 
Bracher return to the work of the sis
ters mentioned above. Bracher appro- 
priates illustrations of Fairies designed 
by Cecily Mary Barker (1895-1973),

runs
of the apparatus reaching the manipu- 
lations on the surface of capture of theas an
image (analog and/or digital) and con
tinue in the circulation and in the social

andan
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is lhe universe of dream and magic, 
which come from transformations and 
metamorphoses. Photography accepts 
children’s play and invents wodcls and 
beings that inhabit our imagination. 
Photographs are like fairies - they can 
hide mysteries and cause fears, seeking 
to overcome lhe imposing limits of 
equipment, squeezing and rcinventing 
their possibilities (FERNANDES JU
NIOR, 2006, p. 18).

The enchanted imagcs produccd 
by the artist Andréa Brãcher seek to 
instigatc those who look for new possi
bilities of the seeing, where the referen- 
ce given is not what matters, but who 
is able to elicit an expression that is of 
desire as a productive and revolutio- 
nary force of the being. Supplementary 
images, pregnant of life, yearn to trans- 
form their virtuality into visible presen- 
ce in the now, and in this way fulfill the 
task of lhe fairies: in the invisibility, that 
is their own, to interfere in a magical 
way in the destiny of each being.
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- GAL/London, Geoige Eastman Hou- 

se/Fox Falbot Museum) with Will Dunnivvay,
'Èn>.: SPaí2loli> Mark and France Osterman. ’ 

cipated jn individual exhibitions and collective 
«bidons, lield in gallciies and museums in Brazil 

j^abroad. Has published works in internatíonal 
d Ir °n ^sto”c^ Photography and works in 

c and private collections. Personal page with 
f^cted works, anistie description of tlie careen 
®«pv/www anclreabracher.com.br/

2018 Memory. MACRS grants 2015-2018. Museum 
of Contemporary Art of Rio Grande do Sul. Collective 
Exhibition. Selected by curators. Casa de Cultura Mário 
Quintana. Porto Alegre. December 7 to March 24,2019. 
2018 Salt in Photogenic Variations. Collective exhibi
tion. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre 
October 5, 2017 to October 28, 2018.
2018 Placental. Museum of Contemporary Art of Rio 
Grande do Sul. Collective Exhibition. Selected by cu
rators. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre 
June 21 to July 22, 2018.
2017 Heirs of Herschel: reviewing the blue through 
hybrids, appropriations and diversities. Collective exhi
bition. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre. 
December 7, 2017 to January 14, 2018.
2016 Lumen. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto 
Alegre. November 17 to December 18, 2016.
2014 Photography and its Reverberations with Paint- 
ing, Engraving and Drawing. Pinacoteca Barão de 
Santo Ângelo, Institute of Arts of UFRGS. Porto Alegre. 
September 04 to 26,2014. Selection by invitation of the 
curatorship.
2014 Portable. Faculty of Fine Arts, University of Lis-

'oT9emuleí/cf°mf,™ed in“;r:irtoXu to *2014se,ec0on bv
2019 Marvelmg Fableshandmhand with a Fairy. Mu- 2013 Retrospective Call for Art of Atelier Plan

^ir?“““",0penln8:sep,em‘
pu™ november. Selectron by March 1, 2013); Space ARTE UM, Campus I of FEEVA-

LE University, Novo Hamburgo (April 26 until May 25, 
2013); Casa Pedro Wayne, Bagé (August 13-31, 2012); 
SECULT Pelotas, Pelotas (October 31 to November 22, 
2012); Institute of Architects of Brazil - IAB / RS (May 2

em:

2008 Doctorate Internship CAPES Scholarship at the 
University of the Arts London, London, GB.
2015 CAPES Sênior Internship Scholarship at the Universi
ty of the Arts London, London, GB.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS
2019 Fictions of a Garden: photography and literature.
Museum of Art of Rio Grande do Sul, RS, Brazil.
2008 Lilith. Iberê Camargo Gallery, Cultural Center of Usina 
do Gasômetro, Porto Alegre, Brazil. Selection by public 
notice.
2004 llex Matetype. Lunara Gallery, Cultural Center of 
Usina do Gasômetro, Porto Alegre, Brazil. Selection by 
public notice.
2003 Blindness. Cultural Space ofthe Hemeroteca, UNISI- 
NOS, São Leopoldo, Brazil.
1999 Abstrahere. João Fahrion Gallery, Casa de Cultura 
Mário Quintana, Porto Alegre, Brazil. Selection by public 
notice.

em:

em:
Bseum

GROUP EXHIBITIONS - A SELECTION
2019 Delicacy. 9o. Tiradentes Photography Festival.
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2010 No Title. In: Lens Culture Fotofestparis 2010. 
Paris: Spéos/Lensculture. (1 Photography).
2004 Shadow Series - llex Matetype. In: Porto Se
guro Prize Catalog 2004. São Paulo: Porto Seguro 
Photography Space. (í Photography.

TEXTS ABOUT WORK
GONÇALVES, Sandra Maria Lucia Pereira. Andréa 
Brãcher: Lilith, the irrevocable and ambiguous desire. 
CSO 2018, Lisbon, Portugal. Text presented in IX CSO 
2018. Program available at: http://cso.fba.ul.pt/pro- 
grama_CSO_2018_15.pdf. Access in: 03 april. 2018. 
FONSECA, Tania Galli. Opinion that accompanied the 
defense of doctoral thesis of Andréa Brãcher, 2009. 
SANTOS, Alexandre. Blindly. Text accompanying indi
vidual exposure Blindness, 2003.
FONSECA, Joaquim. Text accompanying individual 
exhibition Abstrahere, 1999.

QUOTES TO WORK
Collective exhibition Digital Interfaces Poa-Val 
Laboratoryl {2007: Porto Alegre, RS). Available at:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento484707/ 
interfaces-digitais-poa-val-laboratorio-1-2007
to-alegre-rs. Accessed on: 02 Apr. 2018.
Quote and Work "The Corning of the Fairies". In: 
CALAÇA, Mariana Capeletti. Pinhole revisíted: Neopic- 
torialist manifestations in contemporary Brazilian 
Photography. Dissertation. 2013.Available in: https://
culturavisual.fav.ufg.br/up/459/o/Mariana_Capelet-

-_dissertacao__RED.pdf. Accessed on: 02 Apr. 2018.
Quote and Work "The Corning of the Fairies". In:
„ LAÇA, Mariana Capeletti. Neopictorialist manifesta- 
n°ns m contemporary Brazilian photography. Avail-

e at: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2015/
rcP^°ntent/uploads/1--ARTE-Anais-do-V-ENEIMA- 
«M-ll-EIEIMAGEM-Vol.-l.pdf. Accessed on

CAi°ArAand W°rk <The Comin8 of the Fairies". In:
LACA, Mariana Capeletti. NEW PICTORIALISM IN

PHOTOS PUBLISHED IN BOOK
2015 JAMES, Christopher. The Book of Alternative 
Processes. 3rd. ed. Cengage Learning, 864p. ISBN-10: 
1285089316 ISBN-13: 978-1285089317 (photographs)

PHOTOS PUBLISHED IN CATALOGS
2018 The Corning of the Fairies # 1 and H 2. In: Memo
ry. Donations MACRS 2015-2018. Collective Exhibition. 
Selected by curators. Casa de Cultura Mário Quintana. 
Porto Alegre: Museum of Contemporary Art of Rio 
Grande do Sul, 2018. 27p, il, 2 photographs.
2018 Abduction "Missing" and "Found". In: Placen- 
tal. Collective Exhibition. Selected by curators. Casa 
de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre: Museum of 
Contemporary Art of Rio Grande do Sul, 2018. 44p, il,
2 photographs.
2018 No Jardim de Talbot In: Drawings of Salt in 
Photogenic Variations. Collective exhibition by the 
Study Group on Historical and Alternative Photograph- , 
ic Processes. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto 
Alegre: UFRGS, 2018. 28 p., il, 1 Photography.
2017 II Mondo delia Fatatt3 In: Heis of Herschel. Exhi
bition of the Study Group on Historical and Alternative 
Photographic Processes. Porto Alegre: Casa de Cultura 
Mário Quintana, 2017. 22 p., il., 1 Photography.
2016 Hommage to Herschel, The Forsaken Friend In: 
Lumen: Exhibition of the Study Group on Historical and 
Alternative Photographic Processes.Porto Alegre: Casa de 
Cultura Mário Quintana, 2016. 24 p., il., 1 Photography. 
2014 Fantastic Traveis In: Portables: Collective Exhibi- 
tion. Lisboa: FBAUL Gallery, 2014. [22] p. de lâms., il-

2005 Mapping of Visual Arts in Rio Grande do Sul - 
Module 1. Contemporary Art Museum of Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, Brazil. Selected by invitation. 
2004 Porto Seguro Award 2004. Porto Seguro Gallery, 
São Paulo, Brazil. Collective exhibition selected by 
public notice.
1999 Presentation João Fahrion 1999-2000. Casa de 
Cultura Mário Quintana, Xico Stockinger Gallery. State 
Institute of Visual Arts - SEDAC / RS. Porto Alegre, Bra
zil. September 15 to October 10. Collective exhibition 
selected by public notice.
1993 Light and Soul. Casa de Cultura Mário Quintana, 
Institutional Gallery, Porto Alegre, Brazil.

BRAZILIAN PHOTOGRAPHY. Available at: https://semi-
narioculturavisual.fav.ufg.br/up/778/o/2015.GTl_i
ianacapeletti.pdf. Accessed on: 02 Apr. 2018.
Quote and Work "The Corning of the Fairies". In: 
CALAÇA, Mariana Capeletti. PHOTOGRAPHIC PRO
CESSES: THE (RE) DISCOVERY OF PHOTOGRAPHY.
Available at: http://gthistoriacultural.com.br/Vlsi-
mposio/anais/Mariana%20Capeletti%20Calaca.pdf.
Accessed on: 02 Apr. 2018.

INDICATIONS/DISTINCTIONS
2015 CAPES Scholarship Sênior Internship Abroad -
University ofthe Arts London
2010 Nominated by collective exhibition Disappear-
ances (photographs) to the 4th. Açorianos Prize for
Fine Arts, Photography category. Municipal Secretary
of Culture of Porto Alegre
2009 Nominated by the individual exhibition Lilith
(photographs) to the 3rd. Açorianos Prize for Fine Arts,
Photography category. Municipal Secretary of Culture
of Porto Alegre
2008 Nominated by the collective exhibition POA-VAL 
Laboratory l (interactive and collaborative instal- 
lation), at the 2nd. Açorianos Prize of Plastic Arts, 
category Technological Media. Municipal Secretary of 
Culture of Porto Alegre
2008 Scholarship CAPES Doctoral Internship Abroad -
University of the Arts London

ACQUISITIONS/DONATIONS/COLLECTIONS
Selection and photo donation to the Museum of Con
temporary Art of Rio Grande do Sul (RS-MAC) (The 
Corning of the Fairies). 2018.
Selection and photo donation to the Museum of Con
temporary Art of Rio Grande do Sul (RS-MAC) (The 
Snow Queen). 2012
Donation to the Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, 
Institute of Arts / UFRGS (POA-VAL Laboratory_l). s/d
Works in private collections.

to June 1, 2012). Selection by public notice.
2012 lllusion and Chemistry: the alternative process. 
The Kiernan Gallery, Lexington, US. 10 January to 04 
February 2012. Selection by public notice.
2011 Between Leaves: collective of artists. Canizares 
Gallery, Salvador, Bahia, Brazil. March 24 to April 8, 
20H.
2010 Between Leaves: collective of artists.
Dannemann Cultural Center, São Félix, Bahia, Brazil. 
September 20 to October 5, 2010.
2010 From Blue to Brown: traces and projections. 
Biennial B and Agency of Auctions and Cultural Space 
Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil.
2009 Disappearances. Biennial B and Agency of Auc
tions and Cultural Space Porto Alegre, Porto Alegre, 
Brazil.
2008 "On Media" (Digital Interfaces POA_VAL Labo- 
ratório_l). National Museum, Cultural Complex of the 
Republic, Brasília, Brazil.
2008 Digital Interfaces POA_VAL Laboratory_l. Sala 
Josep Renau, Polytechnic University of Valencia, Va- 
lencia, Spain.
2008 Digital Interfaces POA_VAL Laboratory_l. Pi
nacoteca Barão de Santo Ângelo, Institute of Arts / 
UFRGS, Porto Alegre, Brazil.
2008/2007/2006/2005 Stolen Affections in time. 
Collective exhibition. Goethe Institute, Salvador, 
Bahia (November 17 to December 18, 2005); 
Capibaribe Gallery, Arts Center and Communica- 
tion from the Federal University of Pernambuco 
(March 17 to April 27, 2006); Théo Brandão Mu
seum, Maceió (June 7 to June 30, 2006); Space 
Eugenie Villien / Santa Marcelina College (Oc
tober 26 to November 23, 2006); Caixa Cultural 
Salvador, Salvador / BA (August 29 to September 
30, 2007).
2006 Visual Arts Mapping Retrospective in Rio Gran
de do Sul - Module 1. Casa Mario Quintana Culture, 
6th. floor, Porto Alegre, Brazil. Selected by invitation. 
Projections of work.

mar-

CURATORSHIP
2018 Laboratory: experiments and reflections. Collec
tive exhibition. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto 
Alegre. December 8th through January 13th, 2019. 
2018 Salt in Photogenic Variations. Collective exhibi
tion. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre. 
October 5, 2017 to October 28, 2018.
2017 Heirs of Herschel: reviewing the blue through 
hybrids, appropriations and diversities. Collective exhi
bition. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre, 
from December 07, 2017 to January 14, 2018.
2016 Lumen. Collective exhibition. Casa de Cultura 
Mário Quintana. Porto Alegre. November 17 to De
cember 18, 2016.
2015 Historie Photographic Processes. Collective ex
hibition. FABICO / UFRGS. Porto Alegre. lOth. National 
Meeting of Media Historians (ALCAR)
2012 Alchemy. Clébio Sória Gallery, Porto Alegre City 
Hall. Porto Alegre, RS. July 9 to August 03, 2012. Exhi
bition chosen by edict with works of the students of 
the Laboratory of Photography 2 / UFRGS.
2010 From Blue to Brown: traces and projections. 
Agency of Auctions and Cultural Space Porto Alegre, 
Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil.
2009 Disappearances. Agency of Auctions and Cultural 
Space Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil.

-por-

1 Photography.
2012 Fairy. In: The meeting place portfolio reviews: 
registrance catalogue session 3. Houston, Texas: Fo- 
toFest, 2012. P. [17], (1 Photography).
2011 Fairies Corning. In: Collective Exhibition. lllusion 
and Chemistry: the alternative process. Lexington, Vir
gínia: Kiernan Gallery, 2011. P. [34], (1 Photography). 
2011 Lilith. In: Collective Exhibition Between Leaves. 
Salvador: Gallery Cafiizares/UBA. (1 Photography).

: 02 Apr.
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FtcçÓes de um Jardim: fotografia e (iteratura
De 24 de maio a 21 de julho de 2019 

Salas Negras - Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS)

Niura Legramante Ribeiro
CURRÍCULO RESUMIDO: SHORT CURRICULUM:

Ph.D. in History, Theory and Critique of Al t, by lhe PPGV 
of Visual Arts, Institute of Arts, UFRGS (2013), with the thesis, 
“Between the lens and lhe brush: interfaces of languages”; Master 
of Arts from the School of Communications and Arts of the Uni- 
versity of São Paulo (1995); degree in Plastic Arts from the Federal 
University of Santa Maria (1984). She completed a Sandwich Ph.D. 
Internship, at the Université Paris-I, Panthèon Sorbonne, Paris, 
France, from September 2011 to March 2012, with Prol. Dr. Michel 
Poivert. Professor of History, Theory, and Criticism of Art and 
member of the collegiate and Congrad of the course of art histoi7, 
in the Department of Visual Arts, professor and researcher and 
member of COMPÔS in the Graduate Program in Visual Arts of 
the Institute of Arts of the UFRGS. Member of CBHA, Brazilian 
Committee of History of Art and ABCA - Brazilian Association 
of History of Art. Research works in the theoretical area of Arts, 
with an emphasis on Photography and Visual Arts in contemporary 
times. She develops research on the rciations of photography with 
painting, engraving, drawing, staging, cinema, and literature. She 
writes for magazines and art books and catalogs for exhibitions by 
Brazilian artists. She is one of the organizeis of the dossier “Trans- 
bordamentos entre Fotografia e Arte” (2016), Porto Arte Magazine, 
PPGAV, UFRGS. Participates in seminars, congresses, and mcetings 
in the area of Art History. Curatorship in Photography and its re- 
lations with other languages (2014); Photography as Pcrformatiz.ed 
Body, lhe authoritv of the constructed image (2016), Black Sea 
(2017), among others. Received the Açorianos Prize of Plastic Arts 
for Exhibition Curation (2014). Participated in various commissions 
for the selection of works of art for exhibition spac.es.

Doutora em História, Teoria e Crítica da Arte pelo PPGV de 
Artes Visuais, Instituto de Artes, UFRGS (2013), com a tese "Entre 
a lente e o pincel: interfaces de linguagens"; Mestre em Artes pela 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
(1995); e Graduação em Artes Plásticas pela Universidade Federal 
de Santa Maria (1984). Realizou Estágio de Doutorado Sanduíche, 

Université Paris-I. Panthèon Sorbonne, Paris, França, de setem
bro de 2011 a março de 2012, com o prof. Dr. Michel Poivert. Pro
fessora de História, Teoria c Crítica da Arte e membro do colegiado 
e da Congrad do curso de história da arte, no Departamento de 
Artes Visuais, professora e pesquisadora e membro da COMPÔS 
no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de 
Artes da UFRGS. Membro do CBHA, Comitê Brasileiro de Histó
ria da Arte e da ABCA Associação Brasileira de História da Arte. 
Tem trabalhos de pesquisa na área teórica de Artes, especialmente, 
com ênfase em Fotografia e Artes Visuais na contemporaneiclade. 
Desenvolve pesquisa sobre as relações da fotografia com a pintura, 
a gravura, o desenho, a encenação, o cinema e a literatura. Escreve 
para revistas especializadas, livros de arte e catálogos de exposições 
de artistas brasileiros. É uma das organizadoras do dossiê "Trans- 
bordamentos entre Fotografia e Arte"(2016), Revista Porto Arte, PP
GAV, UFRGS. Participa de seminários, congressos e encontros na 
área de História da Arte. Fez curadorias como “A Fotografia e suas 
relações com outras linguagens” (2014); “A Fotografia como Corpo 
Performatizado, a autoridade da imagem construída” (2016), “Mar 
Negro” (2017), entre outras. Recebeu Prêmio Açorianos de Artes 
Plásticas por “Curadoria de Exposição” (2014). Participou de várias 
comissões de seleção de obras de arte para espaços exposilivos.

Autora

Andréa Brãcher
Coordenadora
Letícia Lau

Fotografia

Leonardo Kerkhoven e Andréa 
Brãcher

Colaboradores

Antônio Sobral , Eduardo Vieira da 
Cunha, Francisco Dal col , Gustavo 
Nackl e, Mônica Ziel insky, Paul a 
Ximenes Londero, Raimundo Ra- 
jobac, Sandra Maria Lucia Pereira 
Gonçal ves

Curadora

Niura Legramante Ribeirona
Revisora de texto

Carmen Regina Rain
Dlagramação

Babil ônica/Jéssica Jank Tradutora

Miriam Simões Pires
Editor

Francesco Souza Settineri - ME

APOIO:

M|A|"0S ^4 M Ê
PATROCÍNIO:

ákillinG (0- »™§s @ g
INSTITUTO Dl ARTÍi

filiai iStecãs iLM,A.!L5J ITAPU A ““B
PRODUÇÃO

REALIZAÇÃO:ea ....
brde^ sulgás mArGS § RSÀBanrisul GOVERNO DO ESTADO

RIO GRANDE DO SUL ■
NOVAS FAÇANHAS

http://buscatextual.cnpq. br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4252815E6http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4252815E6

52

http://buscatextual.cnpq
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4252815E6



