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AUTORRETRATO COMO EX-POSIÇÃO - DA PARTE QUE NOS FALTA 

Diego Ferreira (UERJ) 

 

 

RESUMO: 

O trabalho se localiza no cruzamento entre a perspectiva contemporânea da noção de sujeito e 
as possibilidades de representação de si em autorretratos. Para tanto, proponho uma reflexão 
sobre o corpo - o corpo do artista -, o lugar do corpo no espaço, bem como seus limites. Para 
apoiar este pensamento, atravesso a análise dos autorretratos de Dieter Appelt e Kazimir 
Malevich, relacionando-os às noções de semelhança de Jean-Luc Nancy e Georges Didi-
Huberman, bem como à noção de Resto de Jacques Lacan. Me situo, portanto, nas correntes do 
pensamento de um corpo-limite, no lugar onde o autorretrato não se fecha, se desassemelha, 
produz lugar de abertura. A escolha das obras se justifica pelo desafio a uma representação 
estática de si, um encerramento no corpo (fosse o corpo biológico a única possibilidade de 
representação de si), mas que apontam para lugares estranhos, ligações subjetivas que sugerem 
um olhar que perturba, desfoca, produz estranheza. Corpos que resistem à fixação em uma 
verdade cultural, mas que se apresentam como alargamento do campo de sentido, das áreas de 
sensibilidade, o que neles insiste de líquido, deslizante. As obras analisadas - de Malevich e 
Appelt - se apoiam na produção de uma falta, pela elaboração de autorretratos que se 
autoquestionam, na recusa à uma ideia rígida de autorretrato. Ambos artistas se dedicam a 
realização de obras que apontam para uma "ex-posição" (exposição de si como problema, lugar 
de tensão), inserindo nos autorretratos, cada um a seu modo, sentidos que frustram a expectativa 
de desvelar o sujeito. Se por um lado é uma maneira de dialogar com as crises de representação, 
é fundamentalmente, por outro, a busca por novos modos de relacionar-se a um "eu". 
 
Palavras-chave 
Autorretrato. Semelhança. Corpo. Sujeito 
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A mancha no espelho 
 

Diante do espelho, a imagem fabricada de si, um Outro em superfície (Outro à 

margem, o impensado, o desconhecido). A imagem do espelho não nos revela a 

experiência totalizante de uma vida, assim como o rosto, delineado por tantos ossos, 

nervos, músculos, não está para a totalidade do corpo, desenha-se em uma superfície – 

mostra-se apenas em pele, pelos, mucos -, onde encontra sua potência. 

A fotografia objeto do trabalho, intitulada Der fleck auf dem spiegel, den der 

atemhauch schafft (A mancha no espelho, feita pela respiração), é do artista visual 

alemão Dieter Appelt. Nascido em 1935, na cidade de Niemegk, iniciou seus estudos 

fotográficos no período de pós-guerra, precisamente em 1959, mantendo em paralelo 

uma carreira dedicada ao canto lírico - foi membro do Coro da Ópera de Berlim. 

Fotógrafo, pintor e escultor, começou a se estabelecer nas artes visuais em suas 

primeiras exposições individuais, no ano de 1974. Com influência do trabalho de seu 

compatriota, o artista Joseph Beuys, trouxe para sua fotografia a força da performance. 

Durante uma viagem para a ilha italiana de Monte Isola, em 1976, iniciou uma série de 

autorretratos, utilizando-se, portanto, como modelo de suas próprias fotografias. Usou 

diversos materiais, como gesso ou argila em sua pele, envoltas em gaze, esculpindo-se 

como uma criatura amorfa. Pontuando essa série de apresentações está sua famosa 

imagem que se torna aqui objeto de estudo: A mancha no espelho, feita pela respiração. 

As marcas do trauma do pós-guerra se confundem em seu trabalho com a 

memória dos corpos de soldados em decomposição encontrados no terreno da fazenda 

de sua família, durante sua infância. Essa decomposição, a transitoriedade do corpo, 

aparece como tema de suas fotografias, que traduzem uma crise que situa sua 

extremidade na morte, na decomposição, na efemeridade da matéria.  

Em um primeiro momento me surge a ideia de um corpo efêmero, sujeito às 

mais diversas ações do tempo: um corpo que não se situa em lugar rígido, que quer e 

age a todo tempo na abertura de suas ‘janelas’, na sua recusa a se estabelecer em um 

‘sistema fechado’. Há, no entanto, muitas nuances dessas aberturas, que se realizam nas 

imagens de abjetos, ou na ação da abjeção: suar, sangrar, urinar, digerir, menstruar, 

ejacular... respirar. É a ação do corpo que o dessitua, que o coloca no lugar de eterna 

passagem, de tantas incorporações e aleijamentos. Ou como quer Jean-Luc Nancy: 
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O corpo é uma lixeira e uma rede de fontes, um poço, um buraco, um 
pântano, uma maquinaria de bombas, turbinas e comportas cujo 
conjunto mantém a vida no úmido, ou seja, na passagem, na 
permeabilidade, no deslizamento, na flutuação, no nado e no banho. 
Heráclito não só não se banha duas vezes nas águas do mesmo rio, 
tampouco o faz no mesmo corpo. Nunca é o mesmo sem estar 
empapado de estranheza, manando novas umidades. (NANCY, 2014, 
p. 21) 

 

Ao me referir ainda às imagens da abjeção, me atenho aqui à respiração por duas 

circunstâncias essenciais: (a) nos faz refletir sobre um corpo em estado gasoso, 

encontrando uma potente imagem do corpo como passagem; (b) é a respiração de Dieter 

Appelt refletida no espelho, na circunstância da fotografia, que desabrocha uma 

perturbação das linhas que definem a imagem de seu rosto.  

Na obra de Dieter Appelt, notamos a mancha da respiração tomando o lugar de 

seu rosto. É de interesse reforçar: trata-se de um autorretrato; no entanto, um 

autorretrato que insere a ação do tempo (não é difícil imaginar que o espelho volte a seu 

estado inicial, segundo depois) e certa recusa a estabelecer a fisionomia do fotógrafo 

como a máxima expressão do que ele seria, por ventura, em uma associação tão repetida 

na história dos autorretratos nas artes plásticas. A busca da perfeição e do realismo nas 

artes plásticas, principalmente antes do advento da fotografia, nos faz pensar sobre a 

importância dada à fabricação das imagens de alguém, do rosto desse alguém, em 

compromisso com sua aparência “real”. Inevitável: algo se quer fazer reconhecer. Nesse 

sentido, o autorretrato de Appelt nos aponta uma direção contrária: é possível fabricar 

minha aparência sem o compromisso do realismo dos traços e do reconhecimento da 

forma, como o fez muitas vezes a pintura? 

Há então uma tensão da suposta semelhança com a produção da própria imagem, 

em contraponto à ideia de um corpo (um rosto, para usar exemplo mais preciso) que 

represente a identidade de um fotografado. A reflexão sobre rosto na história dos 

retratos interessa neste momento. Segundo Giorgio Agamben, o significado de Genius 

se traduz, para além da sexualidade, no princípio que gere e exprime sua existência 

inteira. Para o filósofo, a expressão corporal de Genius consagra-se na fronte. Mas 

Genius é também aquele que forma uma espécie de duplo com o ser, como uma fratura 

que se confunde com uma ideia de “si”, “devemos conceder tudo o que nos pede, pois 

sua exigência é nossa exigência” (AGAMBEN, 2007, p. 17). É ao mesmo tempo aquilo 

que há de mais íntimo e pessoal em nós, mas impessoal porque nos supera e excede. “É 

essa presença inaproximável que impede que nos fechemos em uma identidade 
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substancial, é Genius que rompe com a pretensão do Eu de bastar-se a si mesmo”. 

(AGAMBEN, 2007, p. 18)  

Seria possível então entender a transfiguração do rosto e do corpo no 

autorretrato fotográfico (como em Appelt), em equivalência ao autorretrato na literatura, 

na medida em que ambos são potência de recusa a uma fixidez de si - seja do corpo ou 

histórica? Não seria a encenação de si uma face fabricada a partir desse lugar pré-

individual? Esculpir um corpo não seria, para além da encenação, manter aberta a 

passagem entre o individual e o impessoal? 

Atendo-me novamente à fotografia de Appelt, em consonância à eventual 

possibilidade de fabricação de corpos, notamos o ar impulsionado pela sua boca que só 

nos é visível pelo espelho: o espelho é o aparato, o anteparo que torna possível a 

“imagem do vento”. Como mencionado acima, o espelho traz à tona a ideia de um corpo 

gasoso, de um estado gasoso do corpo. É importante refletir sobre o fato de que as 

partículas de gases se movimentam difusamente, o que empresta a esse corpo uma ideia 

de deformidade, um aspecto amorfo, que não se cristaliza, enquanto a aparente solidez 

dos tecidos, da carne e dos ossos, nos faz reconhecer, dia após dia, o rosto de um 

parente. 

Não quero propor o pensamento de um corpo que se realiza apenas em solidez. 

Mas se pode falar sobre a ilusão de um corpo sólido. É possível tocar a mão no peito e 

pensar que o corpo é aquilo que se concretiza diante de si, apenas aquilo que um 

espelho é capaz de refratar. Ademais, o espelho só nos devolve a superfície, mas a 

ilusão ainda resiste considerando-se todas as camadas guardadas pela pele. No entanto, 

o corpo é composto por tantos túneis de passagem, tantas cavernas. O ar que circula nos 

pulmões, os gases presentes em um estômago vazio - exemplos de um sem número de 

lacunas, de espaçamentos internos – deveriam se subtrair de um pensamento do corpo? 

Talvez esse corpo manancial esteja sempre jorrando para fora, escamando, recaindo, por 

trás de toda aparência de uma segura solidez. E por isso o corpo gasoso está aqui: para o 

pensamento de um corpo que se organiza em uma estrutura (não precisamos abandoná-

la), mas sempre aberta, em tantas frestas: ao meu ver, a melhor imagem para reivindicar 

um resto. 

O corpo é tão fluido e gasoso como sólido. É gasoso no intercambio 
rítmico da respiração, das narinas aos brônquios, um incessante 
intercambio do impalpável com o impalpável, a infraleve suspensão 
no mais volátil estado da substância (a natureza, a coisa, o real). No 
coração desse intercambio, é fluido, flui veias e artérias, circula por 
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todos os lados, impregna e embebe a carne, os tecidos. (NANCY, 
2014, p. 21) 

 

O estado gasoso do corpo estaria relacionado, pelo motivo supracitado, a uma 

parte não reconhecível do Outro, mas tão distante que Outro. Em se tratando da 

respiração, há ainda um aspecto do “de dentro para fora”, sem reduzir a questão a uma 

dualidade - torna-se Outro pelo caminho de si. Há um personagem em ação, D-i-e-t-e-r 

A-p-p-e-l-t, assim tão desfigurado. Esse ar que vaza, e que tocou as paredes de seus 

pulmões, faz pensar na frase de Nietzsche: Escreva com sangue (NIETZSCHE, 2011, p. 

96), mas o que nos diria escrever com sangue dentro do contexto do retrato, afinal? É 

imitar os movimentos dos corpos, expelir: outro. Assim se suspende a obra, a realização 

de um autorretrato, a um espaço de transfiguração de si, no sentido de esculpir um corpo 

que parte de um silêncio histórico, de um afeto. A parte de um Genius impessoal que se 

torna assim outro.  

Volto agora ao fato de que Appelt é também cantor. Sua boca aberta em forma 

de “O”, os músculos dos lábios se abrindo para fora da boca, podem sugerir que Appelt 

estaria cantando, emitindo uma nota inaudível na fotografia, que não ressoa na imagem 

fotografada, em seu aspecto acabado. Não quero me apressar e sugerir com isso uma 

relação direta entre esse dado de sua vida (de que Appelt é cantor) e sua fotografia; no 

entanto, tratando-se de um autorretrato, surge como um elemento interpretativo 

interessante para o decorrer da reflexão. Fosse uma nota, fosse um canto, seria possível 

entender o autorretrato de uma maneira ainda mais vasta: é possível encontrar a 

potência de um autorretrato em uma nota musical? Que seja em uma canção inteira: 

Self-portrait in Three Colors, de Charles Mingus. Fato curioso: se não é possível escutar 

a canção numa fotografia, que três cores estariam aí presentes na música instrumental de 

Mingus? As vozes dos instrumentos de sopro, explicação mais plausível. Mas algo não 

se revela, resiste ao fechamento. No entanto a pose está feita, a melodia composta, 

ambas fabricadas com a pretensão de um autorretratista.  

Ainda que não cantada, a voz carrega consigo um duplo aspecto: de um lado, se 

aproxima da animalidade, no sentido de que é, antes de tudo, fabricada por fricções do 

corpo, pelas finas modulações das cordas vocais; por outro lado, está intimamente 

associada à identidade: é possível se reconhecer alguém somente ao ouvir sua voz. Há 

um caráter único em cada voz, que se projeta com os estresses, com as acentuações, 

com as inflexões que só poderiam existir através (do corpo) do indivíduo que a produz. 
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E além, quando uma palavra é dita, pronunciada, cantada, produz vibrações só possíveis 

naquele instante, pelo conjunto de acidentes que fizeram possível dizer “aquilo”, 

“naquela” forma, “naquele” momento. É precisamente esse o sentido da perda que me 

refiro no autorretrato de Appelt. Algo íntimo, irrepetível, está ao mesmo tempo presente 

no instante da fotografia (a pose, o instante da pose) e, em consonância, condenado a 

jamais ser testemunhado, ouvido (quiçá ecoando ainda nos baús do universo?). 

Quando o retrato dá preeminência ao estado civil, quando se faz 
referencial e individualizador (retrato para o reconhecimento - em 
todos os sentidos do termo - da posteridade, o povo, a família e até a 
polícia, como ocorreu mais de uma vez), a identidade da pessoa se 
encontra fora dele e a identidade pictórica se perde ao ajustar-se à 
outra. (NANCY, 2006, p. 24)  

 

Outro elemento tão destacado em seu autorretrato, o espelho, nos indica novos 

paradigmas para a análise do objeto. Se o espelho nos devolve, por assim dizer, uma 

virtualização de uma imagem “duplicada”, por outro lado não deixa de esconder os 

ruídos persistentes no aparato físico espelho: ranhuras do tempo, porosidade, índice de 

refração, angulação: a imagem devolvida nunca será uma reprodução fidedigna do 

“real”. Desses tantos ruídos que nos devolve o espelho, uma característica se destaca na 

abordagem sugerida: o caráter da ficcionalização. A física pertinente ao espelho - a cada 

espelho - é única, produz imagens com seus próprios ruídos, embora em um imaginário 

coletivo esteja associada a uma limpidez e uma perfeição que não encontram lugar, 

talvez sequer no que chamamos de real. Abro aqui “parênteses” para explicar o sentido 

da palavra ruído que atravessa esse trabalho - uma palavra-chave. Faço uma 

reapropriação (que em primeira instância foi feita pela semiologia) do termo utilizado 

no processo comunicativo entre duas máquinas. Do esquema comunicacional que vai 

desde fonte emissora do sinal ao destinatário (caminho que não nos interessa), o ruído é 

algo que se insere no canal (por onde passa a mensagem), um acidente. “O ruído é um 

distúrbio que se insere no canal e pode alterar a estrutura física do sinal. Pode ser uma 

série de cargas elétricas, uma imprevista irrupção no fornecimento de energia que dá 

lugar a que o acidente (...) seja entendido como mensagem” (ECO, 2007, p. 7) 

A partir desse ponto, entendemos o espelho como um objeto que não nos poderia 

relevar a identidade do ser-aí refletido. Os ruídos do espelho, mesmo os fabricados por 

Appelt com seu hálito, evocam o sentimento de um resto, em um sentido lacaniano: 

sintomas de que um discurso não se completa. Mas há de se ressaltar que o resto não 

significa o indizível, nem portanto anula a fabricação de uma imagem, ao contrário, ele 
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participa do dito, da imagem, deslocando-a consigo, ou seja, recusando o seu 

fechamento em um sentido apenas. Daí concluímos que a ficcionalização de si na 

confecção de um autorretrato guarda uma potência, em seus ruídos, de uma existência 

que jamais se concretizará numa palavra final, imagem acabada. 

Por outro lado, mesmo que saiba o artista que embora a angústia da morte 

participe tão decisivamente do seu processo artístico, há de se ressaltar a possibilidade 

de esculpir semelhanças como elemento presente na autoralidade. No seu fazer artístico, 

já o sabe, não interessa revelar, mas se posicionar, fabricando a imagem de um retrato 

que só carrega esse nome pela possibilidade de atribuir-lhe semelhanças. 

No entanto, a relação de atribuição de semelhanças parte de um pressuposto 

essencial a qualquer relação, se relaciona a si (ou ao objeto de onde se busca 

semelhança) como um si no entanto outro. E esse si não nos remete exclusivamente à 

fisionomia e aparência do corpo (corpo como o lugar de existência), mas suas relações 

afetivas com o mundo e toda a complexidade que envolve o ser.  

A "interioridade", como se há dito, tem lugar no mesmo espaço da 
"exterioridade", e em nenhuma outra parte. A "exposição" é essa posta 
em espaço e esse ter lugar nem "interior" nem "exterior", mas em 
abordagem ou em relação. Se poderia dizer: o retrato pinta a 
exposição. Ou seja, que a põe em obra. Mas a "obra", aqui, não é a 
coisa ou o objeto "quadro". A obra é o quadro em relação. Neste 
sentido, o sujeito é a obra do retrato, e é nesta obra onde ele se 
encontra ou se perde. (NANCY, 2006, p. 34) 

 

Não pretendo, ao evocar a ideia de semelhança, estabelecer uma relação direta 

entre uma forma (reconhece-se primeiro uma forma, talvez a primeira de todas as 

semelhanças) e um íntimo, um ser que possa ser tão perfeitamente exprimido por uma 

estética. A semelhança não se constrói nunca em uma superfície apaziguada, mas antes 

conflituosa: é como se todas as dessemelhanças estivessem presentes no “familiar”, 

participassem deslocando-o: como se a imagem aparecesse sempre sobre a ausência da 

coisa: fosse a imagem sempre o rosto de sua ausência (em se tratando de uma 

semelhança sob o ponto de vista da imagem, como o caso do autorretrato na fotografia); 

ou, antes, situada neste entre-lugar: nem imagem-coisa, nem coisa-nada: um quase, um 

por vir, nunca apaziguado. 
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Eu sentia apenas noite dentro de mim 
 

Quadrado preto sobre fundo branco. O título descreve a cena. A obra apresenta 

apenas as formas singelas: do ponto de vista tautológico são apenas dois quadrados. 

Contrastante, o preto sobre o branco carece de perspectivas, só mantém a magia de uma 

negrura em quadrilátero, um eclipse quadrangular. A obra determina um passo decisivo 

de seu autor, Kazimir Malevich, em direção ao que denominava “um mundo sem 

objetos”, em um impulso de abstração radical. Na intenção do pintor, estaríamos diante 

da supremacia do puro sentimento, ideia que deu origem ao Suprematismo, movimento 

artístico russo iniciado em 1915. Após 12 anos, em 1927, Malevich descreve no livro O 

mundo sem objeto, publicado pela Bauhaus, uma tradução verbal desse “sentimento 

puro” que o teria inspirado na criação da obra: “eu sentia apenas noite dentro de mim” 

(MORENO, s/d).  

Chamo atenção para a cor preta descrita como a “noite dentro de si”. A noite 

provoca inúmeras insurgências, muitas formas de pensá-la do ponto de vista simbólico, 

evoco sua imagem dual, o dia, para pensar a noite como ausência do dia, ausência de 

luz, breu. O dia pressupõe a luz que faz entrar em cena os objetos, nos apresenta um 

mundo visível que segue suportando uma paisagem “exterior”: há um mundo “fora” de 

mim. O dia é quando se pode ver, onde o espaço se dilata, as cores se definem, as 

formas são contornadas. A noite quer associar-se a outros aspectos, imagens do 

inconsciente: escuridão, borrões, distopia de cores, mas principalmente, quando nos 

referimos ao aspecto visual da noite, salvo a retina dilatada e tantas correções do 

cérebro. Estamos mais próximos daquilo que propõe Malevich, o mundo sem objetos. 

Há de se pensar que um mundo sem objetos não pressuporia a ausência de tudo, o 

mundo sem objetos seria, antes, o mundo da supremacia dos sentimentos. O mundo dos 

sentimentos, dos afetos: a imagem potente do Resto, daquilo que a razão não reveste, 

não contorna. Branca, marca a aparição do negro quadrado interior. É o corpo da Obra, 

quer fazer-se corpo. 

Quisesse Malevich, sua pintura acabaria nos apontando direções mais difusas 

que uma suposta vanguarda do “zero”, fosse o zero a superação da coisa. Quadrado 

negro é noite, escuridão que sobrevive não apenas conceitualmente, mas como imagem, 

como potência de sentimentos ruidosamente associados. Este “grau zero” seria 

unicamente possível, portanto, se nos referíssemos a ele como a uma janela, um espaço 

aberto a uma imensidade íntima, comovedora, correlacionada ao proposto não-objeto. 

1200

MUSEU1076
Pencil



9 
 

Mesmo Malevich não considera a representação de um quadro vazio, mas a sensação de 

ausência de objetos. Insisto nesta hipótese por uma razão específica: o reaparecimento 

do quadrado negro sobre o fundo branco como assinatura de seu autorretrato, feito anos 

mais tarde, em 1933. 

Partiremos agora à analise do autorretrato de Malevich, pintado em 1933, 

exatamente dois anos antes de sua morte. É preciso, para evocar o sentido que sugiro, 

contextualizar o momento histórico em que foi concebido. Malevich havia sido proibido 

pelo regime de pintar quadros abstratos, restou-lhe criar seu autorretrato na única 

maneira permitida pela política cultural estalinista: o Realismo Socialista. Era 

necessário seguir a corrente realista nas artes plásticas, o que culminou com uma 

representação aparentemente “tradicional” de si: um autorretrato que quer, 

principalmente, revelar as formas de seu rosto, delineá-lo sem a produção de abstrações, 

uma construção que não baseada em formas geométricas, afasta-se do cubismo e se 

aproxima de uma arte figurativa. É possível compará-lo ao autorretrato realizado pelo 

pintor alemão Albrecht Durer, de 1500, no qual produziu uma imagem de si mesmo 

idealizada, com características físicas semelhantes às de Jesus Cristo. Em ambos os 

quadros, percebemos os retratados posicionando suas mãos direitas na altura do 

estômago. Em Durer, enquanto suas mãos seguram a gola de pele do casaco, as linhas 

de seus dedos indicam a posição de uma benção, mesma situação encontrada nas mãos 

de Sandro Botticelli em seu Retrato de um jovem, realizado entre 1942 e 1945. Era 

também em posição semelhante que inúmeros retratados apareciam segurando um 

pequeno quadro ou medalhões com a imagem de santos, ou de seus amantes, como em 

um segundo autorretrato do mesmo Botticelli: Retrato de um jovem com um medalhão. 

O segundo sentido abordado mais me interessa, porque então estaríamos diante 

de um Malevich segurando um “objeto ausente”, que em uma primeira leitura 

remeteria-nos à ideia propulsora de seu Quadrado preto sobre fundo branco: O mundo 

sem objeto. Uma segunda leitura sugiro sobre a ausência: a produção de ausência em 

um autorretrato. Enquanto o rosto desfigurado de Dieter Appelt nos afasta das linhas de 

seu rosto, Malevich evoca a ausência de um objeto: um autorretrato que estaria para 

sempre incompleto, que recusaria um aspecto acabado.  

 Malevich opta então pelo fundo branco, em referência ao Suprematismo. 

Também as cores de sua roupa imaginada remetem ao movimento: a parte superior 

repete as cores de suas obras criadas no período suprematista. Malevich não nos olha, 
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lança seu olhar para um ponto “indefinido”, desconhecido para o autorretrato. O detalhe 

mais importante, que gostaria de chamar a atenção, encontra-se no canto inferior direito: 

no lugar da assinatura de Malevich vê-se uma pequena representação de seu Quadrado 

preto sobre fundo branco. O pintor parece nos indicar que a representação realista de 

seu rosto não satisfaz, evocando para isso o signo maior da não-representação, do não-

objeto. Como se pudesse de uma só vez questionar as restrições do regime stalinista e 

lançar-se em uma imagem de liberdade irrestrita que pressupõe o quadrado preto. Como 

se nos dissesse Malevich: o autorretrato direciona-se à produção de semelhança, uma 

semelhança atribuída espontaneamente que não precisa ancorar-se em um aspecto físico 

ou histórico, a imagem de si se suspende, é elevada a um patamar de irrestritos 

encontros e produção de sentidos, um lugar escuro, noturno, no entanto potente do 

ponto de vista simbólico. Talvez quisesse nos indicar Malevich: eu sou também 

quadrado preto em um fundo branco.  

Se o reino da imagem pode ser dito “vasto como a noite”, é, portanto, 

sobretudo em razão desta perpétua remissão – ruminante – de 
semelhança a semelhança. Traços remetem a outros traços e criam, 
pouco a pouco, e depois por intervalos, uma superfície 
indefinidamente dobrada, desdobrada, redobrada. Nessa rede 
interminável, os aspectos passam ao pano de fundo das relações. 
(DIDI-HUBERMAN, 2011) 

 

A noite é uma imagem interessante para este raciocínio porque guarda em si o 

vigor do todo (de tudo o que poderia iluminar-se) sem, no entanto, encerrar-se em um 

objeto: não seria escuridão, portanto, que não pudesse se iluminar com a chegada do 

dia. Como se com seu quadrado preto, antes de implodir algo no qual se pudesse olhar, 

abrisse uma fenda à multiplicidade de coisas vislumbráveis. Lembremos que me refiro 

antes de tudo ao autorretrato, não no intuito de negar as possíveis semelhanças entre um 

sujeito e um corpo, uma forma específica de aparição de si, uma pose, delegando a 

produção de semelhanças de um sujeito à mera ausência de tudo, a um oco absoluto. 

Muito antes, gostaria de aproximar-me de uma vasta produção de semelhanças, de um 

“si” que esconde a força de inúmeros aparecimentos, ou como quer Georges Didi-

Huberman: “a salvação da aparência”.  

Afirmaria, como Maurice Blanchot: “A noite revela-se feita de órgãos”. Por isso, 

como Didi-Huberman, associaria à noite - imagem da qual também se apropria 

Malevich - uma semelhança interminável, salvaguardado o fato de que nenhuma 

semelhança se ancora, isto é, substitui sua origem. A semelhança pressupõe ao contrário 
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a ausência de qualquer origem, ou um eterno deslizamento ao múltiplo, mas que 

somente se desloca, somente produz tantas reaparições, no encontro entre a noite (a 

noite de um retrato, de uma obra) e o sonho (de um leitor). 

O retrato está feito para guardar a imagem em ausência da pessoa 
retratada, trate-se de um afastamento ou da morte. O retrato é a 
presença do ausente, uma presença, in absentia que está encarregada 
não somente de produzir características, mas de apresentar uma 
presença entanto ausente: de evoca-la (e até de invocá-la), e também 
de expor, de manifestar, o retiro em que essa presença se mantém. (...) 
O retrato põe a própria morte em obra: a morte obrando em plena 
vida, em plena figura e em pleno olhar. A morte – ou a castração –, ou 
seja, aquilo que reduzimos ao conceito de “finitude” ou “divisão”: a 

saída do em-si, a ex-istência, a ex-posição. (NANCY, 2006, p. 53) 

 

A escolha pelas obras analisadas - de Malevich e Appelt - se encontra aqui no 

sentido da produção dessa falta, na elaboração de autorretratos que se autoquestionam, 

não simplesmente no sentindo de oposição, mas na perturbação de uma ideia rígida de 

autorretrato.  Ambos se dedicam a realização de obras que exigem em primeiro 

momento uma “leitura” de si, para enfim uma exposição de si (exposição de si como 

problema, lugar de tensão), mas inserem nos quadros, cada uma a seu modo, o sentido 

que frustra a expectativa da exposição de si através da figura de um corpo completo, que 

se desfigura no olhar do outro (um outro que compreende também o artista criador), do 

coágulo à dissolução, do estático ao extático. 

O sentido primeiro de pintar ou retratar é justamente traçar linhas, ou 
seja, arrancar do “em-sí” (que, estritamente falando, permanece em 

seu interior, em seu fundo noturno, a identidade própria de um “a si”). 

A semelhança se saca (se retira) do idêntico escuro não identificável. 
(NANCY, 2006, p. 50) 

 

Em se tratando de autorretratos, a leitura se direciona à investigação dos 

enunciados identificatórios, presentes no quadro, texto, fotografia... Mas a maneira 

como esses elementos, nos objetos escolhidos, nos apontam sua insuficiência, no 

sentido de uma vasta noite interior, que se enuncia de tantos modos, que nos toca em 

aparição, mas que não se cristaliza, ou se cristaliza unicamente nesses autorretratos 

inserindo em si o signo do ruído, das ranhuras e imperfeições -  de um espelho, do um 

corpo. 
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