
ANTOINE D’AGATA
“Há muito tempo que o ar

nesta latrina se tornou irrespirável.” A frase do si-

tuacionista Raoul Vaneigen define de forma sucinta

a mais recente exposição de Antoine d’Agata, “Anti-

corps”, patente ao público no centro cultural Le Bal,

em Paris. A ‘irrespirável’ podemos acrescentar os

adjetivos ‘sufocante’ e ‘asfixiante’, sinónimos que

mesmo que repetidos mais do que uma vez não se-

rão suficientes para descrever a tensão e o impacto

visual que as imagens genialmente ‘atadas’ e cola-

das umas às outras provocam, sem respiração possí-

vel, numa montagem delirante e sem falhas.

Sexo, prostituição, heroína, ice, violência, mutila-

ção, automutilação, vítima, prisão, morte, guerra,

soldado, refém, sangue, destruição. Marselha, Las

Palmas, Vilnius, Phnom Penh, Amesterdão, São Pau-

lo, Brest, Groningen, Tbilissi, Gaza, Hébron, Askar,

Jénine e Bethléem, Tripoli, Jerusalém, Alexandria,

Bamako, Damasco, Cairo, Oswiecim, Chiapas, Hai-

ti, Nova Iorque, Paris, Istambul, Hamburgo, Paler-

mo. 1991. 2012. Eis outra síntese, um pouco mais

alargada, da mostra.

Não chegam. Nem uma nem outra. “Anticorps”

é o trabalho de uma vida. A vertigem mais perfeita a

que Antoine d’Agata nos submete. Obsessivo, doen-

tio, demente, D’Agata, membro da agência Mag-

num, é ou foi tudo, espécie de fotógrafo maldito,

marginal e marginalizado. O seu percurso começou

por dar as mãos ao de Larry Clark e de Nan Goldin,

com quem estudou nos anos 80 e início da década

de 90 em Nova Iorque, e aproxima-se mais tarde do

de Diane Arbus, mas apenas e só no que diz respeito

a uma atração viciante pelo estranho, pelo bizarro,

por um outro lado do humano.

Filho de talhante, originário de Marselha (n.

1961), as suas primeiras incursões na fotografia refle-

tem uma atmosfera ‘malcolmlowryana’ (recorde-se

o livro “Debaixo do Vulcão”), onde o fascínio pela

noite só tem como objetos de desejo o sexo, o álcool

e as drogas, vendidos ao desbarato nos bordéis e

bares do México, país para onde viaja com frequên-

cia. Vadio, como os cães que fotografa incessante-

mente, desafia vícios e ultrapassa limites. Passa do

voyeur ao agente ativo e inclui partes do seu corpo

nas imagens que continua a produzir. Primeiro as

mãos que tocam as caras das prostitutas com quem

está, o cigarro entre os dedos, o braço onde injeta a

agulha. Depois mais e mais, cada vez mais, até ao

ato sexual, os corpos inteiros, as trips e as ejacula-

ções, passando esse a ser o seu modus operandi.
Verdadeira descida aos infernos, o processo cria-

tivo de Antoine d’Agata é simultaneamente uma es-

piral de horrores e uma fantasia abismal. Terreno

fixo pisa-o só e de cada vez que chega uma encomen-

da de um jornal. É assim que volta a descer com

Dante a infernos políticos e religiosos, repórter na

Líbia, na Cisjordânia, na Palestina...

“Anticorps” junta as duas experiências, une o

politicamente correto ao moralmente reprovável,

alia analógico e digital, polaroide e vídeo, preto e

branco e cor, imagens reais e imagens virtuais rou-

badas à internet, imagens manipuladas em Photo-

shop, arquivos fotográficos saqueados à polícia me-

xicana. Um hominívoro visual. Maquiavélico. Todos

os meios lhe agradam para atingir os fins. A verda-

de nua e crua é a sua única redenção. E, de facto,

“Anticorps” redime-o dos seus pecados. Surge co-

mo um requiem. Grandioso. Brutal. Assimilável por

todos, reúne em si todos os males do mundo. E ele,

o fotógrafo, acaba por vestir a pele do mártir que se

sacrifica in extremis para nos mostrar a nós todas as

misérias humanas.

É a montagem, um trabalho sublime de Fannie

Escoulen, cocuradora da mostra ao lado de Bernard

Marcadé, que permite essa salvação. De um rigor

exemplar, constrói ao milímetro uma narrativa em

vórtex. Os fantasmas do mundo de ontem vivem no

mundo de hoje, muitos com a mesma intensidade,

outros com mais ou com menos. Mundo agora glo-

bal, a montagem não o esquece, assustado com o

poder da informação, com o seu excesso e com a sua

velocidade, reflete-se no espelho das quatro paredes

sobrepovoadas de imagens. Tiragens de grande for-

mato, fotografias de pequenas dimensões, de mé-

O REQUIEM
Texto Alexandra Carita, em Paris

EXPOSIÇÕES

12 | ATUAL | 06 de abril de 2013 | Expresso



dios tamanhos, impressões em papel forram literal-

mente a segunda e verdadeiramente pujante sala da

exposição, num jogo de peças justapostas, em alto e

em baixo relevo, qual puzzle da sociedade moderna,

mural da contemporaneidade.

O olhar pode vaguear pelo espaço sem se fixar,

absorvendo apenas temas, corpos, cores, lugares.

Essa é a viagem mais fácil. Pode deter-se em cada

imagem, lê-la por dentro e por fora, enterrar-se ne-

la ou com ela, num exercício de decomposição vio-

lento e magnífico a um só tempo. Mas voltar à su-

perfície depois dessa queda no abismo é uma ressa-

ca dura. Curá-la carece de um regresso à primeira

sala expositiva.

Depurada, despojada de cor e forma, muito pou-

co iluminada, vive da voz. Num pequeno ecrã há um

vídeo que passa. Não há imagem alguma. Falam mu-

lheres. Mulheres que falam de homens. Mundanas.

Deste mundo. Mais de duas dezenas de mulheres

contam as suas vidas, e o que dizem surge legenda-

do no pequeno ecrã. Não têm identidade nem nacio-

nalidade. Como pátria, um bordel.

Tomando aqui outra vez o partido do diabo ou

não, Antoine d’Agata volta (leia-se inicia, de acordo

com o percurso expositivo de “Anticorps”) a expor a

sua necessidade de acumulação, espécie de preserva-

ção de um caos, aquele que precede e antecede a

integridade da cada momento por ele vivido, qual

fragmento autónomo da natureza. A
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