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DO NEORREALISMO À ESTÉTICA DO FRAGMENTO
Na obra multidisciplinar de Ernesto de Sousa a imagem fotográfica 

foi um elemento estrutural do seu pensamento e ação estética. Referimo- 
-nos à imagem fotográfica, à falta de um conceito que possa dimensionar 
o quanto a fotografia enquanto ontologia, mais do que suporte e técnica, 
foi investigada e trabalhada numa ordem transdisciplinar e transversal 
a duas ideias estruturais do seu legado — obra de arte total e operador/
mediador estético. Não podemos compreender a fotografia no cômputo 
da sua obra artística e teórica se a reduzirmos a uma ortodoxia discipli-
nar das tipologias ou a um conceito dogmático da sua aspiração a obra 
de arte, já que ele a situa num estádio superlativo de conhecimento e de 
complexidade, relacionando-a com um âmbito que lhe era também 
muito caro — a comunicação visual enquanto pluralidade de meios — 
como vetor de exercício democrático individual e coletivo. 

Na visão multidisciplinar e política que sempre colocou em todas as 
suas ações, a imagem fotográfica desempenhou um papel catalisador 
tanto no questionamento do modernismo artístico, como na resposta à 
formulação de novas linguagens visuais e comunicacionais. A imagem 
que questiona, sobretudo a partir da década de 60, está imbuída de 
múltiplas influências desde a semiótica à fenomenologia. E foi elemento 
constituinte de uma verdadeira reformulação da estética e da ética. Ela 
é o cerne de uma nova linguagem que procura fundir conhecimento com 
experiência íntima e subjetiva, que coloca o caráter de representação da 
imagem como um valor operativo, interpretativo, libertando-a do espar-
tilho das tipologias para poder estabelecer uma verdadeira vivência da 
obra de arte, livre de apropriações conceptuais, estabelecendo aquilo 
que é a redução fenomenológica, ou seja, a suspensão de atitudes, cren-
ças e teorias do conhecimento externo do mundo, para se poder operar 
o imaginário, cujo ponto de partida é «a casa vazia» ou «o ponto zero». 

Ampliar até ao 
grão, até à escama, 
até ao ponto zero
Emília Tavares



3938 Sem título/untitled, c. 1948.



75Luiz Vaz 73, Slides do mixed-media/slides from the mixed-media piece, 1975.
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Escultura de/Sculpture by José Rodrigues, década de 70/1970s, séc. XX.
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A Série Ph é uma coleção de monografias dedicada  
a fotógrafos portugueses contemporâneos. Estas edições 
pretendem dar a conhecer a obra dos autores, apresentando 
os territórios expandidos e múltiplos da Fotografia e são 
enriquecidas com textos de especialistas. 

The Ph Series is a collection of monographs dedicated to 
contemporary Portuguese photographers. These books aim at 
divulging the work of these artists by showcasing the expanded 
and multiple territories of Photography and being further 
enriched with texts written by specialists.
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