LIFESTYLE ENTREVISTA

Conta-me

como

foi

Ou melhor, conte-nos como foi através de quem eram. Esses, os rostos do underground dos anos 80, que fizeram as suas próprias regras e mudaram a cultura, como
a conhecemos, para sempre. Esses que, muito provavelmente, posaram na sala-estúdio de Jeannette Montgomery Barron, no auge do movimento, em Nova Iorque.

Por Sara Andrade. Fotografias de Jeannette Montgomery Barron.

ão tenho a certeza se o underground continua a existir. Continua?” É assim, a meio da entrevista, que nos devolve a
questão. Talvez não continue, pelo menos não da mesma
forma que o vivenciou na década de 80, onde esta corrente
de contra-cultura era mais palpável ainda que menos visível.
Sentia-se, sem filtros, sem likes, sem hashtags, sem shares – ou apenas
os necessários. Não havia redes sociais para a disseminar, para a
tornar mainstream; movimentar-se no âmago destes artistas que
ditaram a cultura e questionaram as normas de uma sociedade
adormecida, que experimentaram, quebraram regras, se superaram, era sentir a História acontecer: “Nunca me considerei uma
insider, embora, olhando para trás,
ache que era”, conta-nos a fotógrafa,
que chama a Atlanta berço, mas tem
morada em Nova Iorque. “De qualquer forma, eu tinha a reputação
de ser uma pessoa ‘OK’, alguém em
quem se podia confiar. Nova Iorque
era muito emocionante para mim,
naquela época, eu ainda era bastante
nova na cidade. Quando não estava a
fotografar, caminhava e caminhava e
conhecia todos os cantos e recantos
da cidade que sentia ser o meu lar.”
Recorde-se: era a época do The Factory, de ponto de encontro de génios
criativos que queriam algo mais do
que apenas um dia a dia mundano.
Era o tempo de Jean-Michel Basquiat
e a sua street art neo-expressionista
ativista; era o tempo de Andy Warhol

e das mensagens sociais que veiculava por detrás dos seus quadros
Pop; era a altura de Robert Mapplethorpe e da sua fotografia crua e
controversa; de Keith Haring e do seu graffiti que, visualmente, tinha
tanto de apelativo como de contestação. E Jeannette Montgomery
Barron imortalizou-os a todos, em retratos tão icónicos quanto
simples. Fotografava-os sem subterfúgios, honestamente, sem a
dimensão artística que sempre os acompanhava, mas antes o seu
lado mais humano. Não frágil, mas confortável. Preto no branco.
“Todos eles [me deixaram nervosa], e ainda fico nervosa sempre,
antes de fazer um retrato”, confessa a artista de 65 anos, corroborando que era notório que se testemunhava algo que ficaria para
a História, que estes não eram apenas sujeitos de uma fotografia
que ficaria perdida nas memórias de uns quantos – “e queria documentar todos os que conseguisse”, assenta. O gosto pela fotografia
já vinha de tenra idade. Conta que começou a “tirar fotos por volta
dos nove anos, talvez um pouco antes. Primeiro com uma Kodak
Brownie, depois com uma Polaroid Swinger e depois com muitas
outras câmaras”. Aos 15, o vício ficou consumado quando o pai
a ensinou a revelar as fotos em câmara escura, uma experiência que mudou a sua vida, confessou numa entrevista. Em 1979,

Ao lado: uma página do livro Cindy Sherman - Contact,
lançado em julho de 2021, com 40 retratos da sessão
fotográfica com a artista, realizada a 31 de outubro de 1985.
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Andy Warhol, 1985, Nova Iorque. Na página ao lado: Jean-Michel Basquiat, 1984, Nova Iorque.
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English version

Em cima: Robert Mapplethorpe, 1987, Nova Iorque. À esquerda: Jenny Holzer,
1984, Nova Iorque. Em baixo: Rainer Fetting, 1984, Nova Iorque.

Jeannette Montgomery Barron

indy Sherman foi outro desses nomes que caracterizou o seu corpo de
trabalho e o mais recente a juntar-se
também a uma série de publicações
sobre a sua fotografia. Cindy Sherman:
Contact é a 16.ª obra numa série de livros e edições que servem de arquivo
e testemunho da longa carreira de
Barron. E este que chegou em julho de
2021 não poderia encaixar melhor num
tema underground. Sherman, conhecida
pelos seus autorretratos cinematográficos, em que
constantemente se modificava em prol de uma
personagem imaginária, de uma representação
de arquétipos sociais, um disfarce para alguém
que a própria não era embora servisse de modelo,
aparece neste retrato de Jeannette completamente
despida dos adereços que commumente pontuavam
a sua fotografia com um quê de bizarro. Numa das
entrevistas que deu sobre o lançamento, Montgomery Barron confessa à Dazed que nem se lembra
“como consegui o contacto de Cindy”, mas, na
noite de Halloween de 1985, meteu-se num táxi
para a Baixa nova-iorquina para se encontrar com a
fotógrafa. Naquele loft amplo, recheado mais pelos
adornos que Sherman normalmente usava para
as suas fotos do que por qualquer outra coisa,
Cindy Sherman despia-se da maquilhagem teatral
e perucas e personas que a caracterizavam, curiosamente, na noite dos disfarces por excelência. “As
fotos de Cindy Sherman eram maioritariamente
sobre transformares-te noutra pessoa. E esse foi
o porquê de muita gente se mudar, originalmente,

para Nova Iorque, eu incluída”, confessou à revista Another. O
resultado foi uma das fotografias mais icónicas do seu portefólio,
agora multiplicadas por 40 imagens a preto e branco, todas publicadas numa edição limitada a 400 exemplares, com assinatura
da NJG Studios. “Cada frame dessa sessão de fotos está no livro,
incluindo o lançamento do protótipo assinado por Cindy. Nada foi
deixado de fora”, assegura a autora, revelando que o processo de
pingue-pongue – “uma pessoa lança uma ideia e a outra reage a ela”
– via Zoom foi o que foi necessário para chegar ao produto final:
“[optar pela Cindy Sherman] foi uma escolha que Nick Groarke
(NJG Studio) e eu fizemos. O meu retrato da Cindy, o único que foi
visto até agora, é um dos meus mais populares e está em algumas
coleções de grandes museus”.
Apesar de o seu corpo de trabalho ser maioritariamente reconhecido pelos retratos (e sujeitos que neles figuram), o seu ponto
de vista sempre teve o seu quê de underground: a série dos espelhos,
tampos de mesa e Itália mostram o seu olhar sobre os detalhes que
passam under the radar do comum transeunte, mas que ela transformou em foco nas suas imagens. Os espelhos, por exemplo, apesar
de nunca neles aparecer, confessa serem a sua forma de self-portrait:
“As minhas fotos de espelhos são auto-retratos, o espelho é uma
substituição para mim e o meu humor num determinado dia. O
iPhone deu-me a liberdade para tirar fotos de tampos de mesa e de
Itália. O telefone está sempre comigo e a qualidade das imagens é
ótima. Sem o smartphone, eu provavelmente teria perdido essas fotos
porque não levo uma câmara comigo a toda a hora”, desvenda. “No
que diz respeito aos tampos de mesa, adoro que qualquer pessoa
possa inventar a sua própria história para combinar com a imagem;
quem estava lá, quem se irá sentar em breve, qual foi a conversa à
mesa e o que comeram?”, explica, acrescentando que “para as minhas fotos de Roma e de Itália, sempre achei assustador fotografar
um lugar que foi fotografado até à morte. Então, concentrei-me nos
detalhes que a maioria das pessoas não vê. E esses detalhes são o
que eu sempre vi”.
E teve muito tempo para registar todos: diferentes ferramentas,
a mesma visão irreverente. Diz que os filhos a mantêm a par das
novidades do séc. XXI – “A Internet e a disponibilidade de pesquisar e ver as imagens sempre que eu quiser” foi uma das melhores
coisas dos tempos modernos, confessa-nos – e que não é grande
fã de filtros, quando falamos de redes sociais. “E por favor, banir
mamilos?! É ridículo. Não temos outros incêndios mais importantes
para apagar?”, questiona. Temos, mas temos também uma sociedade
mais saturada de mainstream, que talvez já não sinta a disrupção da
mesma forma que Jeannette Montgomery Barron a testemunhava
e registava, mesmo que silenciosamente, com as suas câmaras
“Hasselblad e TRI-X ou filme Ilford” nos anos 80. Não se consegue
ser impactante da mesma forma que nessa altura, numa era de
redes sociais e de escrutínio massivo? “Honestamente, acho que é
a mesma coisa hoje em dia. Mas os riscos são maiores”, remata. l

"O IPHONE DEU-ME A LIBERDADE
PARA TIRAR FOTOS DE TAMPOS DE
MESA E DE ITÁLIA. O TELEFONE ESTÁ
SEMPRE COMIGO E A QUALIDADE
DAS IMAGENS É ÓTIMA. SEM O
SMARTPHONE, EU PROVAVELMENTE
TERIA PERDIDO ESSAS FOTOS
PORQUE NÃO LEVO UMA CÂMARA
COMIGO A TODA A HORA”

mudava-se para a cidade que nunca dorme para estudar no International Center of Photography e, “em 1982, conheci e fotografei o
artista Francesco Clemente e isso abriu-me as portas para começar
a fotografar outros artistas”. O primeiro nome sonante que fotografou foi Willem Dafoe, “pouco antes de ele se tornar uma grande
estrela. Foi no set do filme The Loveless. Eu era a fotógrafa dos stills”.
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Willem Dafoe, 1980, Geórgia. Na página ao lado: Bianca Jagger, 1983, Nova Iorque.
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