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Invenções do Eu e dos Outros: estranhamento e pertencimento na fotografia
Neste curso exploramos as relações entre imagem fotográfica e as invenções de subjetividades e
alteridades sociais. Por meio de perspectivas teóricas e estudos de caso específicos- com particular destaque
para os exemplos latino-americanos-analisaremos como são articulados os diversos pactos fotográficos entre
os fotografados, o fotógrafo e os futuros receptores destas imagens.Enfocando retratos do final do século
XIX e inícios do século XX, fotografias modernistas, retratos etnográficos (1900-1950) e imagens digitais
contemporâneas, visamos realçar os diálogos entre estas imagens e os cânones de pertencimento cultural e as
estéticas de estranhamento.Ao cotejar retratos burgueses, imagens etnográficas, autorretratos vanguardistas e
imagens digitais contemporâneas, enfatizamos as diferentes facetas do projeto moderno no centro e nos
países periféricos problematizandoos imaginários estéticos, as genealogias sociais e os repertórios políticos
que informam estas imagens. Destacando tanto a qualidade material quanto o teor simbólico das imagens,
buscamos examinar as relações entre: teorias do retrato e o estranhamento da duplicação imagética; teorias
do retrato e noções culturais de individualidade e coletividade; o retrato burguês e suas zonas de contato com
grupos não ocidentais e marginais; o retrato etnográfico e a estetização/espetacularização do outro; as
imagens digitais e a globalização dos locais de pertencimento; os retratos fotográficos e as disputas políticas
de identidade.
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