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Premissa:
O retrato fotográfico submete-se a certas normas em sua produção 
(próprias de uma tradição retratual), fenômeno que se observa por 
exemplo em retratos de documentos como de identificação, 
passaporte, carteira de habilitação ou profissional. Nem as 
imagens produzidas no campo da arte escapam de certos padrões. 
Assim, o retrato fotográfico seria, em gênese, um retrato ‘oficial’, 
regido por códigos estabelecidos cultural e socialmente.
Em oposição, por sua liberdade e total desconexão com regras, o 
autorretrato seria um retrato ‘não-oficial’, cujas únicas leis seriam 
as do artista ou fotógrafo, ainda que este se insira, por sua vez, em 
círculos sociais e de cultura capilarizados por normas próprias.
Assim, interessa-nos aqui saber de que forma as pessoas se 
percebem e se apresentam em seus autorretratos fotográficos, ao 
contrariarem as regras sociais que impõem valores que afetam a 
percepção singular. Uma questão central seria sobre de que forma 
o autorretrato proporciona uma reflexão sobre o princípio 
constitutivo do eu contemporâneo.



Expectativa: 
Uma tentativa de descoberta quais retratos não-oficiais pessoas 
são capazes de produzir de si, espelhos que refletem cada ser, 
mas não necessariamente as regras de seus pares. Ironicamente, 
inclusive para o autorretrato fotográfico ocorrem convenções que 
regem esta produção, especialmente quando dirigida às mídias 
sociais.
Aqui, um convite para o que chamo de “recenseamentos, quando 
os participantes são chamados a se apresentar e se declarar 
através de suas autoimagens fotográficas, constituindo-as segundo 
suas próprias normas.



Retratos pictóricos



Hortense de Beauharnais with her son Napoleon Charles Bonaparte
François Pascal Simon Gérard 
1806 



Portrait de Bartolini 
Jean Auguste Dominique Ingres
1806



Portrait de François-Marius Granet
Auguste Dominique Ingres
1807



Napoleon Bonaparte on board the Bellerophon in Plymouth Sound
Sir Charles Locke Eastlake
1816



Watercolour portrait of Franz Schubert
Wilhelm August Rieder
1825



Portrait de François Pouqueville par Henriette Lorimier
Henriette Lorimier
1830



Portrait de Madame Gonse
Jean Auguste Dominique Ingres
1852



Porträtt föreställande Maria Dominica Ricci, gift Plagemann, 
sittande i teaterloge hållande kikare
Emma Ekwall
1854 



Retratos fotográficos



Félix Nadar (ou Nadar):
Gaspard-Félix Tournachon



















Márcio Scavone

































David Graham







































Autorretrato



É o retrato que o artista faz de si mesmo, independentemente do 
suporte escolhido. 
Forma de auto-expressão encontrada já no antigo Egito, com a 
imagem de um faraó.

Na antiguidade clássica há o exemplo do escultor Fídias, do século 
V a.C., que teria deixado no Pártenon em Atenas sua imagem 
esculpida.

O mesmo é dito a propósito do período medieval, época na qual 
procuram-se autorretratos (e alguns afirmam encontrar) em 
manuscritos destinados aos mais variados propósitos, 
principalmente nas iluminuras religiosas.

Grande aumento deste tipo de imagem a partir da Renascença, 
com o artista produzindo sua auto imagem de forma consciente, em
alguns casos beirando a obsessão como com Rembrandt.
No século XX é raro o artista que não tenha realizado o seu.



Rembrandt





Vincent Van Gogh





Eliseu Visconti





Alex Stoddard









































































Arno Rafael Minkkinen





























































Alison Titus






























































