
     A obra autoral Tempo Intrínseco se coloca no contexto das fotografias híbridas apresentadas por Fatorelli,  as quais se furtam dos conceitos mais tradicionais e puristas da linguagem, para explorar estados de tempo 
limiares entre fotografia e cinema em uma prá�ca ar�s�ca, que amplie as caracterís�cas disciplinares das 
mesmas. 

     A obra Tempo Intrínseco tenciona, portanto, um lugar limiar entre a fotografia e o cinema, cons�tuindo uma 
forma híbrida em uma experiência ar�s�ca, que inquieta a construção da imagem do quadro, tanto quanto na 
espacialização das fotografias.
     As imagens relatam o corpo que, sobre uma densa escuridão que o entorna, compõe uma narra�va 
profunda e silenciosa, estruturada por fotografias de longa exposição nomeadas de Light Pain�ng que 
condensam as informações luminosas da evolução do movimento da matéria no espaço através do registro 
temporal. As solidificações atemporais do referente dessas imagens simbólicas e abstratas e as deformações 
desenvolvidas pela dilatação do tempo de gravura manifestam o aspecto da inconstância sobre esse corpo, 
apresentando-o pela dimensão onírica. 
     Logo, as fotografias possuem um fluxo de tempo desses acontecimentos guardados em seu interior que se 
sincronizam pelo grafismo do referente e ganham uma narra�va flutuante pela expansão das camadas no 
espaço exposi�vo. O conceito de sobreposição, exercido na percepção do cinema que atribui a sensação de 
movimento, nortea a expansão das imagens em camadas compondo uma narra�va ciné�ca (figura 5) que 
depende do caminhar do espectador em seu contorno para a incitação do movimento ó�co da obra.     
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   A poé�ca do projeto toma a fotografia para propor uma dilatação do tempo do registro e, por conseguinte, 
inscrever o movimento do corpo no quadro. Dessa forma, a distensão temporal e o acontecimento da imagem 
pretendem, em outras palavras, expandir o conceito de “instantâneo” fotográfico. 
     A pesquisa prá�co-teórica contextualiza e representa o corpo, buscando no exercício poé�co atribuí-lo uma 
dimensão onírica através da escritura do movimento concre�zado, desdobrando-se em um tempo que não se 
sabe quando, mas que se apresenta enquanto forma. Esta operação implica em deformar e distorcer a ação do 
corpo, ainda que a constante inscrição luminosa estabilize a matéria. Ao apagar os contornos e detalhes 
figura�vos da carne, a massa do corpo converte-se em um outro estado: energia, que atribui a propriedade da 
inconstância para a figura retratada.
  Pensar essas operações na composição fotográfica é evocar o tempo enquanto elemento a ser manipulado na 
super�cie e espacializado no ambiente através da luz e de sua disposição, caracterís�cas semelhantes ao 
cinema. 

     O projeto é composto por três fotografias (figuras 1, 2 e 3) de longa exposição nomeadas de Light Pain�ng. 
Lugar fotográfico que não é compreendido como um registro documental, enquanto índice de algo retratado, 
pois valida uma dimensão temporal que desloca o referente de sua condição obje�va para um estado 
imagina�vo, acarretando uma anamorfose cronotópica à sua estrutura imagé�ca (MACHADO, 1993) e uma 
atemporalidade em relação ao seu simbolismo (SANTAELLA e NÖTH, 2013). 
  Na linguagem cinematográfica a sensação do movimento é tecnicamente ilusória, originada pela 
fragmentação do tempo em fotogramas justapostos. A percepção humana preenche as lacunas e promove 
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     Figura 4 - Processo Final, exposição BenDito Fruto. 

     Figura 5 - Efeito Ciné�co.  

 Figura 1 : Camada 1 in�tulada Corpo, 2017.   Figura 2 : Camada 2 in�tulada Energia, 2017.  Figura 3 : Camada 3 in�tulada Presença, 2017. 

uma fluidez para o movimento a par�r da 
ideia de sobreposição. Na fotografia de 
longa exposição, por consequência desse 
a m p l i a d o  te m p o  d e  re g i st ro,  a s 
informações sobrepõem-se, originando 
imagens únicas que guardam tempos 
diferentes, e, à vista disso, se aproximam 
de certa maneira da captura do cinema. 
   As fotografias produzidas, logo, 
exercitam o conceito de sobreposição, 
além das informações con�das no 
quadro fotográfico, como também no 
m o d o  e x p o s i � v o ,  q u e  e v o c a  a 
espacialização da imagem. Para que as 
t r ê s  i m a g e n s  e v o c a s s e m  e s t a 
materialidade, dispôs-se para cada uma 

delas suportes de acrílico que são parte de uma estrutura cúbica na qual a luminosidade é manipulável. As 
imagens foram impressas em adesivos transparentes e fixadas nos respe�vos suportes (Figura 4 processo final 
apresentado na exposição BenDito Fruto na Casa da Mata, 11/11/2017).
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