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Sofia: Esta conversa vem na sequência da exposição, Tree, que agora tens patente em Macau. Apesar 
de não poder estar presente, acho muito interessante a forma como estás a impor a instalação e 
performance sobre a matéria fotográfica. Num artigo que saiu no South China Morning Post, nomeias 
aquilo que me parece ser a palavra-chave deste projecto: contaminação. Fala-me um pouco dessa 
contaminação. 
 
Isaac: A ideia de “contaminação” surge neste trabalho motivada por uma preocupação que me tem 
ocupado o pensamento sobre Fotografia e sobre o meu próprio trabalho: é ainda possível hoje, dada a 
profusão de informação visual e a velocidade de circulação dessa informação, fazer “reter o olhar” do 
outro, e o teu próprio olhar, sobre as imagens que criamos? Admitamos que, partindo de uma mera 
hipótese encontrada a partir de uma observação directa, esse “acto de retenção”, se encontra no limiar 
de um esgotamento. A isto chamo “a crise do olhar”. O que resta então? Ou, por outras palavras, em 
que medida sobrevivem as imagens, ou certas imagens, a esta “crise do olhar”? Um argumento simples, 
mas frequentemente utilizado neste debate é o argumento que consiste em defender a ideia da 
“imagem forte”: Mas, neste contexto, o que é agora uma “imagem forte”? Coloco apenas a possibilidade 
de indagar se, do ponto de vista da recepção da minha prática fotográfica, e da prática fotográfica em 
geral, e partindo da definição clássica da Fotografia como “acto de fazer o tempo viver o seu fim”, é 
eficaz, no sentido de “um agir”, transpor esta ideia para uma instalação. Este “agir” pressupõe a 
existência de uma relação efectiva entre a imagem e a sua leitura num espaço específico – o espaço da 
instalação - uma relação de “combate”, de um “desafio” leal entre quem dá o seu olhar à possibilidade 
de um outro olhar. Ou, de outro modo, a um olhar como instrumento de reflexão e pensamento. Este 
“combate-desafio” é, para mim, uma tentativa, por meio dessa relação, de superação da “crise do olhar”, 
ou pelo menos, corresponde a um desejo de o colocar à margem dessa crise. A isto chamo 
“contaminação”, o que, por paradoxal que pareça, consiste no apelo a uma sobrevivência motivada pela 
experiência do pensamento enquanto olhar, “sobre o tempo que já viveu o seu fim”.  
 
Sofia: Onde tu falas de um “agir”, eu falo de um “fazer” e passo a explicar: na Crítica da Faculdade do 
Juízo, Kant faz uma distinção entre agere e facere, dizendo que o ‘fazer’ está relacionado com a prática 
artística – implica intenção e tem finalidade; enquanto ‘agir’ é da ordem da natureza – um efeito natural, 
sem intenção. Parece-me que aquilo que tu propões é que, com base nas tuas intenções e capacidade 
de acção, o espectador possa fazer mais do que contemplar. Mas no contexto que tu descreves, em que 
através da instalação se prepara uma atmosfera que orienta a experiência do espectador, que 
importância tem, de facto, cada uma das fotografias apresentadas? 
 
Isaac: Compreendo e respeito a posição kantiana, mas aqui não ocorre uma distinção entre a natureza 
estanque das categorias. Talvez hoje os conceitos estejam em deslocação e adquiram sentidos 
diferentes. Talvez que hoje, na retórica do discurso estético, “fazer-agir” não seja tão contrário ao “agir-
fazendo”.  
Deixa-me apenas acrescentar uma última consideração sobre a ideia de “contaminação” porque ela 
está relacionada com a tua pergunta. Quis, durante o processo criativo chamar a mim essa ideia na 
escolha das imagens. Devo – o número não é exacto – ter visto mais de 10 mil negativos, alguns deles 
há muito tempo esquecidos. Durante esta revisitação aconteceu que algumas imagens me interrogavam 
e que outras não tinham essa energia. Então comecei a separar. Era como se estivesse a ver de novo 
algo que já perdera essa marca da posse e se tivesse libertado de mim. Decidi então que, de algum 
modo, esta ideia deveria estar representada na instalação e que as imagens, embora tivessem sido 
captadas em tempos e em espaços diferentes, deveriam “entreolhar-se”. Pensei que essa 
“contaminação”, sob a forma de um recurso da instalação, devia dar ao observador a possibilidade de 
“agir”. Ao mesmo tempo, mostrei a edição final a outros dois criadores – um compositor e uma cineasta - 
e pedi-lhes que, criassem trabalhos seus a partir daquele corpo de imagens. Esta ideia culmina com um 
pedido que faço ao visitante da instalação: que escolha três fotografias suas – que em seu entender 
dialogam com o que viu - e as “empreste” ao projecto para que sejam editadas e colocadas no espaço 
da instalação onde existe uma parede com 25 caixas de madeira vazias, o lugar final das imagens que 
forem escolhidas e “emprestadas” pelos visitantes que se queiram associar à exposição.  



Respondendo agora mais directamente à tua pergunta. As imagens presentes na exposição têm a 
importância de terem sido as que escolhi dentro dos limites que a mim próprio impus. Durante o 
processo criativo entendi serem as que mais tinham a ver com a natureza desta exposição e com aquilo 
que sou como fotógrafo, mas o que mais me interessa é que estas imagens não são imagens 
definitivas, são imagens que podem desaparecer e ser substituídas por outras. Aliás, de certa forma, 
isso já se verifica na instalação. Imagens houve, e pelas quais tenho interesse, que foram excluídas, 
precisamente por não dialogarem entre si e com a ideia geral do trabalho. A ideia do trabalho fechado 
sobre si próprio é assustadora. Entre a vacuidade e a aura há um campo de actuação inesgotável. 
Nesta instalação o espectador tem, mais do que a possibilidade de ver as imagens uma a uma, a 
possibilidade de as não querer ver todas e de com elas interagir. 
 
Sofia: Ou seja, não são as fotografias, essas fotografias, que fazem a exposição, mas a autonomia que 
estás a dar à obra expositiva para se manter aberta, num diálogo interior e exterior. Evocas uma 
imagem forte, a de ver o trabalho a libertar-se do pai, que me remete para duas ideias algo 
contraditórias: em primeiro lugar para a ‘morte do autor’, uma vez que sugeres apagar intenções de 
propriedade e autoridade e entregar a autonomia à obra; por outro lado uma certa obsessão pelo 
controle do formato e com o poder de selecção, ainda que a interacção do espectador com o trabalho 
lhe permita ter o seu próprio dinamismo. Achas mesmo que abrir o leque de possibilidades ao 
espectador lhe permitirá ter uma experiência mais adequada ao sujeito? 
 
Isaac: Não iria tão longe. As fotografias fazem a exposição, mas não são apenas as fotografias que a 
fazem. Diria que o que faz a exposição é a relação de possibilidade que as pessoas estabelecem com 
as imagens integradas na fisionomia do espaço. O que eu sugiro não é propriamente um “apagamento” 
do autor – porque a marca está lá – mas um prolongamento da minha experiência da instalação numa 
autonomia do outro, pela possibilidade que ele tem de não querer ver algumas das imagens e delas se 
apropriar num exercício de memória, de selecção. A possibilidade de não querer descobrir todas as 
imagens e de através de um leque de opções, efectuar novas escolhas de relações. As reacções do 
espectador vão no sentido de sublinhar esse aspecto. Ou seja: que embora saiba que as imagens são 
criadas por mim, que há uma selecção original e um formato pré-estabelecido, em última análise é muito 
interessante a experiência do espectador poder explorar outros sentidos na relação com o trabalho. O 
que proponho é um aprofundar da alteridade. A porta fica entreaberta para uma proposta de interacção 
que excede o acto do olhar diferido imposto pela totalidade do visível. 
 
Sofia: Estava a evitar fazer uma referência e convocar outros nomes para a conversa, mas a forma 
como descreves esse prolongamento do espaço do autor para o do espectador e a reflexão sobre a 
alteridade estão-me a remeter para a performance que a Marina Abramovic está a fazer em Londres, na 
Serpentine Gallery, em que me parece que ao insistir-se na abertura de campos de possibilidades o que 
se está de facto a fazer é exercer controlo sobre o campo dessas experiências. Não digo que seja a 
mesma coisa no teu caso, aquilo que questiono é se a interactividade não é uma prática que condiciona 
a liberdade da experiência estética do espectador, ao invés de lhe oferecer o mundo. Como é que as 
pessoas têm reagido à tua exposição? 
 
Isaac: A minha preocupação fundamental não é a de suscitar uma reacção esperada e nesse sentido 
concordo que seria exercida uma espécie de controlo. O que procuro é proceder a uma abertura do 
campo de acção do espectador apresentando-lhe uma proposta que fica entre o “sim”, o “não” e o 
“talvez”. Interessa-me mais este “talvez”, porque na verdade ele, como já referi, deixa “tempo e espaço” 
de acção ao espectador. Este “talvez”, ou se quiseres, volto a insistir, esta possibilidade de encontrar 
caminhos distintos, partindo do meu, é a forma como, para empregar a tua expressão, procuro “oferecer 
o mundo” ao espectador, libertando-o de formas mais ou menos convencionais de ver uma exposição. 
Nesse sentido, as reacções, confesso, têm-me surpreendido. As pessoas fazem perguntas do género: 
mas como se vê esta exposição? Por que compartimento começo? Respondo que a ordem é arbitrária. 
Penso que esta instalação – que está acompanhada por um “mapa” - impele, porque contém aquilo a 
que chamo uma “provocação positiva”, a que se repita o processo de entrada, mais do que uma vez e 
de forma diferente. Como há um tempo psicológico neste trabalho, as pessoas podem começar por 
diferentes “finais” e acabar em diferentes “começos”. As pessoas dizem, o que para mim é sintomático e 
ao mesmo tempo muito gratificante, que têm de voltar outra vez, de preferência, sozinhas. 
 



Sofia: Numa troca de palavras há algum tempo atrás partilhámos a nossa frustração em relação ao 
modo de fazer e de mostrar arte. Fiquei positivamente surpreendida com esta tua exposição, 
precisamente porque ela propõe algo de novo e não te limitas a colocar fotografias numa parede para 
que alguém faça delas uma leitura mais ou menos linear. Qual foi o momento catalisador para esta 
exposição?  
 
Isaac: Tenho efectuado uma reflexão, que desejo possa ainda ser mais aprofundada, acerca do que é a 
Fotografia hoje e do papel que desempenha na sociedade contemporânea. Tenho reflectido muito 
intensamente sobre o que é o meu trabalho ou sobre o que é que ele pode ser. Tu, eu, todos nós, 
vemos muitas coisas. Em museus, em galerias, nas plataformas virtuais. Sinto que, de certa forma, os 
olhares estão cansados. Cansados de ver, cansados do “fotografável”. Só acho que tudo é fotografável 
a partir do momento em que esse “fotografável” vence o cansaço de ver, a partir do momento em que há 
“um modo de ver”. A um modo de ver contrapus “um modo de dar a ver”, porque embora esteja seguro 
do que este conjunto de imagens “diz”, o olhar do outro não implica forçosamente as mesmas 
“referências” e a mesma atenção, até porque as imagens que exponho remetem para outros 
significados que não apenas o significado que as imagens aparentam. Mas isso hoje, para mim, 
enquanto criador, já não me satisfaz. O excesso de visível compreende em si um excesso de luz que 
ofusca. Talvez seja isto aquilo a que chamavas à pouco “a obsessão pelo controlo do formato”. Queria 
defender este corpo de imagens dessa leitura linear, desse excesso de visível. Assumir que “sim, eu 
quero, desejo que as pessoas vejam este trabalho”, pensava; mas para isso teria de estabelecer uma 
ruptura pessoal com o modo como tenho dado a ver. Acho que este é o papel que a forma desempenha 
em Tree. Desde a concepção do espaço, até à organização e apresentação das imagens, passando 
pelas caixas em que as pessoas depositam um pensamento ou um sentimento sobre o que viram em 
cada sala sob a forma de uma palavra, terminando no próprio desenho de luz. Queria que, no final, as 
pessoas guardassem uma memória da experiência da exposição. Estes aspectos conjugados, 
culminaram no apelo a uma ideia de intimidade na experiência da exposição, que é esse momento a 
que chamas “catalisador”. 
 
Sofia: A “intimidade na experiência da exposição” é por si só uma premissa da ordem das 
impossibilidades quando se trata da fotografia. Parece-me que estás a fazer uma reflexão que acontece 
a quem amadurece com a fotografia, porque se torna inevitável pensar o medium, ainda que o valor da 
arte auto-referencial tenha tendência a ser demasiado instrumental.  
Nesta exposição fizeste um convite à participação do público, que te enviasse fotografias com as quais 
depois farias uma tree de associações universais. É assim? Não consegui deixar de reparar que 
mencionas noções muito próprias da marca autoral, empregando palavras como “property”, “signature”, 
“author”. De onde vem a necessidade desta retórica? 
 
Isaac: Discordo que a fruição de um tempo de intimidade com o objecto que é esta exposição seja uma 
impossibilidade. Nunca pensei nos termos do que possa ser um amadurecimento com a fotografia. Em 
todo o caso, sim, haverá sempre lugar a uma reflexão sobre o medium que acho importante e 
necessária.  
Sim. Estou a convidar pessoas para que me enviem fotografias que possuam, que sejam sua 
propriedade, para trabalhar sobre elas. Não é um convite dirigido a fotógrafos, é um convite aberto a 
todas as pessoas que têm fotografias em seu poder. A minha proposta, com isto, é desafiar os leitores 
destas imagens a encontrar nelas traços da sua subjectividade. E ao encontrarem esses traços, a 
procurarem no arquivo que possuem - parece-me que hoje, todas as pessoas possuem, mesmo que 
inconscientemente um arquivo fotográfico - uma imagem que apele a essa ligação. As imagens desta 
exposição não remetem para uma leitura objectiva e fechada. O convite tem a premissa das pessoas 
me autorizarem, caso eu sinta essa necessidade, a trabalhar sobre essas imagens. O resultado será a 
colocação, numa sessão aberta, no espaço físico da exposição, das imagens – serão pelo menos 25 – 
que me chegarem. Com isto estou a pedir às pessoas que pensem em termos autobiográficos e de 
memória nas imagens que possuem. 
Mais uma vez associo esta ideia à contaminação que que falávamos no inicio. Por outro lado, quando 
falo em propriedade, autoria, assinatura, tal não é para mim o fundamental. Não coloco esta questão no 
plano de uma retórica sobre a fotografia. É tão somente um forma de dizer que mesmo o que é vadio 
não existe no deserto por acaso. Alguém o deixou lá. E isso tem uma história. É essa história que me 
interessa. De repente achei interessante tentar unir os ramos, essas histórias pessoais ao mesmo 



tronco, a esta espécie de árvore da Fotografia, infinita e imensa e ver como é possível que algo 
proveniente de lugares e de experiencias tão diferentes possa dialogar entre si e também comigo. Já 
recebi algumas imagens e os resultados são surpreendentes.  
 
Sofia: Compreendo a ideia desta árvore como uma espécie de outro de ti, ou seja, a parte da 
“identidade colectiva” que participa na tua “identidade individual”. Quando falo da quase impossibilidade 
de uma experiência de intimidade numa exposição fotográfica digo-o não em relação à tua mostra mas 
em geral, porque sou da opinião de que a fotografia mais imediatamente afasta do que aproxima: faz 
parte do universo da representação, é plana e raramente vive do apelo a outros sentidos para além do 
visual, ainda que tenha o potencial muito particular de evocar memórias. Depois desta experiência 
colectiva de reunião de histórias e do fim desta exposição, há algum projecto em mente?   
 
Isaac: Um sociólogo da cultura, de que gosto bastante, McLuhan, fala da Fotografia como sendo um 
meio quente. Em meu entender, alguma crítica da arte contemporânea menos dada a uma reflexão 
sobre a Cultura contemporânea, tende a colocar de lado, a meu ver injustamente, o seu pensamento 
sobre os media, sendo certo que McLuhan apenas dedicou uma ínfima parte à análise da Fotografia 
como meio. De qualquer modo julgo que continua a ser pertinente, o pensamento que faz sobre os 
media como extensão do corpo, embora apenas se debruce sobre o sue carácter “socialmente 
estruturante”. Falo disto a propósito do que referes ser característico da Fotografia. No seu livro 
“Compreender os Media”, McLuhan defende que a Fotografia é um “meio quente” porque “prolonga um 
único dos nossos sentidos e em alta definição”, entendendo “alta definição” como um “estado de alta 
saturação de dados”. Este autor diz que “visualmente, uma fotografia se distingue pela alta definição”. 
Este é um assunto que me interessa particularmente. Importa notar que este “estado do meio” não é 
definitivo e pode ser “sobreaquecido” ou “arrefecido”, dependendo de estarmos em presença de uma 
“cultura quente” ou “fria”. 
Esta discussão merece ser aprofundada. Há dias, durante uma visita ao espaço da instalação alguém 
me dizia que esta exposição é “uma provocação”. Disse-lhe que estava de acordo. Em minha opinião o 
que hoje se está a passar no domínio da Fotografia é um sobreaquecimento que talvez tenda para o 
ciclo do frio. A questão está em aberto. Mas eu encontro aqui uma ligação com o que falávamos no 
início desta conversa sobre a necessidade da “retenção do olhar”, muito por causa dessa “saturação de 
dados”. Quis que um compositor trabalhasse uma partitura a partir das imagens – a música talvez seja 
um meio frio – e houvesse lugar a essa experiência sinestésica. Tudo isto é discutível e é por isso que 
entendo esta discussão necessária. Mas claro que, mais à frente, quando se refere à Fotografia como 
um “Bordel sem Paredes”, McLuhan diz que “ninguém pode desfrutar uma fotografia solitariamente” e 
que a peça “O Balcão” de Genet foi inspirada pela Fotografia. É aqui, por tudo aquilo que já falámos, 
que entra a minha provocação, uma provocação positiva, faço notar, porque eu acho que há espaço e 
tempo, ou pode haver, para, num primeiro momento, desfrutar uma fotografia solitariamente, com tudo o 
que isso implica. 
Gostava de levar este trabalho a Portugal e a outros lugares da Ásia. De poder continuar a trabalhar 
esta ideia e aprofundá-la. Não considero este processo terminado. Irei ler e reflectir sobre as palavras 
deixadas, as imagens que me foram dadas e trabalhar sobre esse material, sobre as suas histórias. 
Talvez surja uma espécie de “Ode-Manifesto-à-Fotografia”. Penso que talvez seja possível desenvolver 
este projecto num livro. Novas exposições, por enquanto não.  
Talvez daqui a dois, três anos. Sinto que preciso voltar a olhar, depois de alguns meses de ausência. 
 
Sofia: Também acho que é provocador este teu trabalho mas felizmente não é disso que nasce, vive ou 
respira. E este teu questionar, ainda que te tenha colocado algumas perguntas que podem denunciar o 
meu pessimismo com o processo de interacção na arte, só pode ser potenciador de mudança. 
Muito obrigada pela tua disponibilidade e paciência para contares os meandros do teu processo criativo. 
Até breve, Isaac.  
 
 


