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“Seja o que for que ela dê a ver e qualquer que seja a sua maneira, uma foto é sempre invisível: não é ela que
nós vemos.”
Roland Barthes

A fotografia é uma desculpa para a memória de “outras coisas”, coisas que fazem parte do fora de campo da imagem,
coisas que não estão lá. Deste modo, atraiçoo a disciplina: fotografar onde já nada está para ser fotografado é voltar o
dispositivo fotográfico contra si próprio, remetê-lo, aparentemente, à inconsequência. Fotografa-se aquilo que resta: o
espaço, o chão, as paredes, os tectos e os céus… de tudo o que foi “sobra” uma imagem.
A fotografia interessa-me por essas duas características que, não lhe sendo exclusivas lhe estão centenariamente
associadas: a Memória e a Narrativa. Particularmente interessa-me pela possibilidade que oferece de demonstrar quão
ingénuo é a vontade de atribuir significados às aparências. As imagens que exponho surgem vazias de “instantes”,
porém, permanecem assombradas pela omnipresença de um tempo e de um espaço – de um mundo - de histórias
individuais.
Vera Lúcia Carmo
http://vera-lucia-carmo.blogspot.com
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