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Encenações infantis para compor personalidades à discrição

Cada retrato tem o seu território definido, através da forma individual
como o corpo se coloca.

Cada criança tacteia (e fixa) uma percepção do corpo próprio; procura
através de uma géstica sábia e inconsciente a sua colocação. Ocupa
o seu espaço através de uma pose que lhe convenha, que a faça sentir
confortável. Precisa de aprofundar essa consciencialização para fins
profissionais, se quiser ser músico: precisa de configurar internamente
o conhecimento do seu corpo, o alcance e extensão de seus movimentos,
o controlo de seus gestos, pois a vontade de domínio sobre o instrumento
não se compadece de abulias…

As imagens das fotografias existem para serem vistas segundo diferentes
pontos de vista e não apenas para o fotógrafo ou o fotografado. Como
se os espectadores também pudessem escolher a sua tomada de vista,
o seu ângulo ou enquadramento acerca da fotografia; como se pudessem
realmente intervir ao compor a sua imagem mental da fotografia como
imagem vista.

Os espectadores de fotografia envolvem-nas com as suas expectativas
e fantasias. Projectam nas imagens fotográficas as efabulações
imagéticas que ambicionam ou necessitam; exigem a devolução
compensatória projecção/introjecção - da necessidade pessoal. O
mundo passa a ser aquilo que querem ver na posse das fotografias.

No presente caso, também os alvos fotografados foram donos da sua
imagem antes de serem imagens fixas, antes de se terem transformado
em imagens de si mesmos que são/não-são a evidência, pois escolheram
o atributo conotativo e o contexto da sua encenação como fantasma,
exibição ou ingenuidade. São imagens porventura premonitórias. São
metamorfoses de corpos e de tempo, como diria José Jiménez.

Os retratos das crianças combinam entre si as poses mais eloquentes.
Colocadas perante o seu cenário pessoal, redundância da imagem
própria - pose de si posse de si - ou de atributos icónicos
complementarizadores (quer sejam imagens de pessoas afectivamente
próximas, quer se tratem de objectos e fixações) que intensificam a
sua personalidade fotogénica.

As crianças estão no mundo real com tanta convicção quanto pertencem
tanto ao ambiente encenado da fotografia. Parecem ter desembarcado
no sonho e agarrar-se a um ancoradouro conhecido: o violino, a força
da gravidade salvaguardada na força ao agarrar-se ao violino, como
forma de se suspenderem sem cair do palco.

As imagens/retratos como resultado final de personalidade, frutificam
em divagações austeras e incómodas fotogenias que fabricam crianças
em precariedade díspar e angustiante. As crianças oscilam entre o
grito; “tirem-nos daqui! não somos objectos estéticos!” e “que bom,
eu quero é mesmo ser um violino a tocar!”

As imagens/retratos como obras de arte são testemunho de fim de
século, numa perspectiva teleológica começam para o fim, e acabam
em si mesmas, numa espécie de magia narcísica que incomoda a
concepção da infantilidade aprazível, irrecuperável na maturidade…

As crianças trazem e demonstram as expectativas, as exigências do
futuro nas suas poses, na sua corporeidade visibilizadora do genuíno
encoberto pela sublimidade estética das fotografias.
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