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Civilização da imagem? Na verdade uma civilização do clichê, na qual
todos os poderes têm interesse em nos encobrir as imagens, não
forçosamente em nos encobrir a mesma coisa, mas em encobrir
alguma coisa na imagem. (Deleuze, 1990, p.32)2

As imagens deste número de Interface são fragmentos de um ensaio
fotográfico3 em realização. As fotografias que compõem esse número foram
realizadas entre 2010-2012, em locais considerados turísticos em Paris, Berlim e
Rio de Janeiro. São os chamados “sightseeing”. A expressão, de origem inglesa,
costuma não ser traduzida em outras línguas e é repetida constantemente em
guias de viagem e revistas de turismo. Enquanto os turistas, dotados com suas
respectivas câmeras, iphones, ipads etc., trabalham intensamente na produção de
suas imagens, minha câmera se volta para outros ângulos, produzindo um olhar à
espreita. Vistas de elementos do dispositivo fotográfico no contemporâneo.

Ao contrário do que imaginava, quase não sou notada pelos turistas ao
fotografá-los. Sob o ponto de vista da minha objetiva, a paisagem viva dos seres
em trânsito, vindos de toda a parte do planeta, empenhados na fabricação de suas
imagens, se movimenta rapidamente. Paisagens que talvez não apareçam nas telas
ali presentes. Em poucos minutos, chegam, fotografam e se vão. Curioso o
esforço empreendido pelos seres em percorrer o globo, gesto que supõe o
encontro com o outro, o estrangeiro, o estranho, quando os gestos e as formas de
habitar os espaços parecem apenas se repetir em diferentes cenários.
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sightseeing 

sightseeing
visita a lugares turísticos
excursão
turismo

sight
visão/olhar/vista
ponto de vista
vislumbre/visão vaga
aspecto/espetáculo
avistar/mirar
a vista, no ato
aparência estranha/bizarra/ridícula

seeing
olhar/vista
considerado
observador
verificar
entender
acompanhar
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