
Entre os interstícios e as evidências da imagem: os conjuntos fotográficos de Andrés Galeano

Coleccionador sistemático de imagens fotográficas há alguns anos, Andrés Galeano busca em Unk-
nown Photographers a sistematização de diferentes conjuntos poéticos acerca das possibilidades 
semânticas e mnemónicas da fotografia analógica, em franco processo de desaparecimento. Se 
consideramos as transformações acarretadas pela era digital e sua produção quotidiana de imagens  
em escala vertiginosa e, mais do que nunca, fadadas ao esquecimento, as provocações do artista 
sugerem ininterruptamente que não são apenas as imagens digitais que apresentam um atributo 
de existência efémera nos actuais suportes do mundo virtual. Esta já era uma questão trazida pela 
fotografia analógica, mesmo a despeito da sua fisicalidade e do seu culto familiar e privado, apa-
rentemente mais coesos. Nesta perspectiva, o trabalho de Galeano reivindica uma questão central 
para a cultura e para a arte contemporâneas relacionadas à fotografia, sobre a qual se debruçam 
inúmeros estudiosos e artistas: qual o lugar das imagens e como elas podem ganhar outros contor-
nos quando a sua abundância produtiva ou a sua obsolescência programada conduz a um destino 
que parece ser o do descarte inexorável?
Se para alguns pesquisadores a fotografia é, por natureza, a obtenção de imagens fragmentadas  
e subtraídas do real através de um processo intrínseco de deslocamento semelhante aos readyma-
des de Duchamp, para Galeano tal premissa é um aspecto central do seu desafio artístico diante 
da apropriação de imagens fotográficas de autores desconhecidos, encontradas em mercados de 
segunda mão. O artista, investido do papel de coleccionador, trabalha com a constituição de um 
arquivo numa concepção que vai além da simples guarda, preservação ou mesmo da constituição 
de uma memória inerte, invisível ou institucionalmente implicada sobre o passado recente das ima-
gens. Trata-se prioritariamente de um sentido de arquivo que se torna autoral ao desdobrar-se nou-
tros arquivos e, assim, se aproximar da noção impressa por Derrida, quando insiste que a criação da 
memória histórica, bem como as suas atribuições arquivísticas, não podem ser vistas como neutras,  
mas como estratégias dinâmicas e abertas que nos façam pensar. Afastadas do uso cultural e pro-
saico junto aos suportes de memória privados que as originaram, as fotografias que interessam 
ao artista espanhol, ao se deslocarem para a serialidade dos conjuntos gerados por ele, desen-
cadeiam novas aberturas narrativas e ficcionais que envolvem sempre processos de comparação, 
complementaridade, repetição e acumulação.
[...] Para além da produção de imagens que agradem a uma plateia acostumada à transparência 
da fotografia ou à sua relação com as iconografias oriundas do universo pictórico, elas evidenciam 
primordialmente o inacabado da fotografia, as suas lacunas, as suas reticências, as suas opacidades 
e os seus comentários silenciosos sobre o universo da arte e da cultura contemporâneas, do mes-
mo modo que a sua relação inevitável com a imagem técnica e com a sua obsolescência no que 
concerne às formas de obtenção e sobretudo de fruição da imagem. Neste sentido, o seu alicerce 
melancólico é uma espécie de despedida de uma era através da exploração inteligente do diálogo 
subtil entre as evidências e os interstícios permitidos pela imagem. Ou seja, entre aquilo que vemos 
e é flagrante e aquilo que se tornou invisível pelo regime de alta frequência, cada vez mais agressi-
vo no nosso quotidiano tecnológico.
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