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Acredito que o prazer de um cigarro é muito
mais intenso quando se trata do último.
Os outros têm, sem dúvida, um gosto especial
mas menos intenso. O último ganha o seu sabor
através do sentimento de vitória sobre nós mesmos
e da esperança de um futuro de energia e de saúde.
Os outros têm a sua importância porque, ao acendê-los,
afirmamos a nossa liberdade enquanto o futuro de energia
e de saúde permanece, só um pouco mais distante.
Italo Szevo, A Consciência de Zeno

I believe the taste of a cigarette is more intense
when it’s your last. The others, too have a special
taste of their own, but less intense. The last one
gains flavor from the feeling of victory over
oneself and the hope of an imminent future of
strength and health. The others have their
importance because, in lighting them, you are
proclaiming your freedom, while the future of
strength and health remains, only moving off a bit.
Italo Szevo, Zeno’s Conscience
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MORTE E TRANSFIGURAÇÃO (DO CIGARRO)

Atenção: páre, olhe e veja. O formato é quadrado; a boca aberta, velada
pelo fumo, um círculo. Nesta imagem – a quinta da série – Rita Barros opera a quadratura do círculo, e, na série, faz a circulação do quadrado. Não
sei que mais admirar no conjunto das fotografias e em cada uma: se a sua
capacidade ou poder narrativo, se o formalismo da encenação.
Procuro o pormenor que nos agarra, e encontro vários. Por exemplo,
o cinzeiro (que só poderia estar onde está, marginal e excêntrico, até se
revelar importante e central na última imagem). O cigarro é um pretexto,
uma sonda para explorar o espaço – para cima, para baixo, para os lados,
que os gestos do fumador são centrífugos. O segredo – como disse o
outro – é não inalar. Uma mulher a fumar é um caso muito mais interessante e significativo do que um homem a fumar. (Pensem nesta série com
um homem como protagonista… Ninguém lhe pegava.) O cigarro é um
símbolo fálico que definha e morre, amarfanhado, num cinzeiro. A biografia trágica de uma vela. A luta dos sexos. O resto deixo à imaginação de
cada um.
Uma mulher bela experimenta um último cigarro. A composição é magistral. O rosto oval, emoldurado pelo cabelo preto, forma um círculo. O
fundo (e o primeiro plano) são esquadrias várias. Notem a posição estratégica do cinzeiro, a articulação do braço. Qualquer série – e esta, em particular – é um ensaio sobre o movimento (que é, apenas, uma combinação
do espaço com o tempo). A cabeça sonha e o braço comanda a vida
(que é uma nova interpretação da Pedra Filosofal, de António Gedeão).
Cotovelo bem apoiado na mesa – o fulcro ou ponto de apoio de que necessitava Arquimedes para levantar o Mundo – o antebraço sobe e desce
num energético movimento de vaivém. Entretanto, o fumo, etéreo, levita.
São cinzas aladas. Só a magnífica trindade do cotovelo, maço de cigarros
e cinzeiro se mantém queda como três penedos.

Qual poema, esta série de doze fotografias tem rimas parciais internas:
o terceto dos braços da 5ª, 6ª e 7ª, o dístico das cabeças (e dos braços)
da 9ª e 10ª, etc. A imagem fora do baralho é a apoteose rubra da última
– o cinzeiro e as beatas solitárias. Lembra-me uma boca abstraída com
dentes cariados, uma perigosa vagina dentata. Ou a boca-protagonista e
tagarela do Not I, de Samuel Beckett, que começa com “… fora … para
este mundo …” e acaba (?) com um “apanha-o -”. A autora-actriz está
ausente. Como os miúdos traquinas, pode sempre reclamar que “não fui
eu”. Foi outro o fumador, esse culpado.
Preto no branco, deve dizer-se que o Last Cigarette (2004), de Rita Barros, é uma grande série, uma obra-prima da fotografia. Preto no branco,
não; preto no vermelho, que a sóbria paleta de cores é fundamental. O
vermelho é o novo branco. No século XIX, o extraordinário Eadweard
Muybridge analisou meticulosamente o movimento dos animais (entre os
quais o Homo sapiens), em grelhas de imagens consecutivas. Last Cigarette é um Muybridge para o nosso tempo. Suspeito que o último (cigarro)
é o primeiro duma nova série, e que o cinzeiro se voltou a encher de beatas. Viva o Last Cigarette!
Jorge Calado, 2010

DEATH AND TRANSFIGURATION (OF THE CIGARETTE)

Attention, please: stop, look and observe. The format is square, but the
open mouth, veiled by the smoke, is a circle. With this image – the fifth in
the series – Rita Barros achieves the squaring of the circle. She also circulates the square through the whole series. I don’t know what to admire
most in this set of photographs (and in each one of them) – its narrative
quality or the formalism of the mise-en-scène.
I look for the telling detail, and I find several. For instance, the ashtray (which can only be where the photographer placed it, marginal and
off-centre, until it assumes its dominant, central position in the last image
of the series). The cigarette is a mere excuse, a probe with which to
explore the space around it – up, down and sideways, for the actions of
the smoker are centrifugal. The secret – as someone else said – is not
to inhale. A woman smoking is a much more interesting and significant
proposition than a man doing the same thing. Just think of this series
with a man as the protagonist; no-one would care. The cigarette is a
phallic symbol that wilts and dies, crumpled and squeezed in an ashtray.
It suffers the tragic ending of a candle. The battle of the sexes. The rest I
leave to the imagination of the reader.
A beautiful woman experiments with a last cigarette. The composition
is masterly. Framed by the black, curly hair, the oval face forms a circle.
The background (and the table in the foreground) define a rectangular,
Cartesian space evoking Mondrian. Note the strategic position of the
ash-tray and the articulation of the arm, at the elbow. Any series – and
this one, in particular – is an essay on movement (which is, simply,
a combination of space and time). The mind dreams on and the arm
moves, commanding life. (Incidentally, this is my way of reading António
Gedeão’s poem, Philosopher’s Stone.) With the elbow resting firmly
on the table – the fulcrum requested by Archimedes in order to lift the
earthly globe – the smoker’s forearm oscillates to and fro as if it were a
pendulum. Meanwhile, the smoke rises ethereally. Winged ashes. Only

the profane trinity of elbow, pack of cigarettes and ashtray remain motionless, like stones in repose.
Photographs can be read as poems and this series of twelve images
displays internal, partial rhymes: the trio of arms in the fifth, sixth and
seventh, the pair of heads (also the arms) of the ninth and tenth, etc. The
only one out of sync is the last – the red apotheosis of the ash-tray and
its solitary cigarette butts. It looks like an open, abstract mouth with carious teeth or a dangerous vagina dentata. It reminds me of the babbling
protagonist-mouth of Samuel Beckett’s play, Not I, which begins with
“… out … into this world …” and ends (?) with “pick it up -”. The authoractress is absent. Like a naughty boy, she can always claim: “I didn’t do
it”. It was someone else smoking.
Rita Barros’s Last Cigarette (2004) is – to put it in black and white – a
great series and a masterpiece of photography. I should rather say red
and black (instead of black and white), for here the sober colour palette
plays a fundamental role. Red is the new white. In the nineteenth century
the extraordinary Eadweard Muybridge meticulously analysed the motion
of animals (Homo sapiens included), in grids of consecutive images. Last
Cigarette is a Muybridge chronogram for our time. I suspect that this last
cigarette is the first of a new series, and that the ash-tray will have many
refills. Long live this Last Cigarette!
Jorge Calado, 2010

Descobrir uma fotografia implica menos ver o que o fotógrafo mostra, do
que olhar o que ele esconde. Para reconstituir a imagem invisível por trás
da imagem visível, levamos a cabo um inquérito:
1/ Identificamos a suspeita
Rita Barros é ao mesmo tempo autora e sujeito da fotografia. Por intermédio de um retardador, encenou-se a si mesmo, no seu apartamento.
2/ Interrogamos a suspeita
Contactamos Rita Barros e ela responde às nossas perguntas. Rita (muito
descontraída) : “Quis ilustrar a acção de pôr fim a uma adição. Pegar no
ultimo cigarro, acendê-lo, fumá-lo com prazer e matá-lo”. Foi um livro de
Italo Svevo, A Consciência de Zeno, que inspirou a fotógrafa. Neste romance
psicológico, o herói relata incessantemente a sua decisão de deixar de fumar.
3/ Observamos a cena
A cor vermelha confere unidade à imagem. A fotografia está estruturada
em 4 planos: distinguimos uma mesa vermelha no primeiro plano, batom vermelho no segundo plano, uma porta vermelha no terceiro plano e um quadro
monocromático no plano de fundo.
4/ Isolamos um detalhe
A composição de perspectivas vermelhas foi estudada para evidenciar um
elemento fundamental: a boca maquilhada.
5/ Descobrimos uma pista
Se observarmos atentamente este detalhe, somos surpreendidos pelo
movimento do fumo. Nenhuma voluta se escapa da boca aberta. A fotógrafa
conseguiu um círculo de fumo branco perfeito. Conseguiu criar uma estética
“à la Lynch,” através de um efeito erótico-surrealista.
6/ Interpretamos uma pista
A boca em O, o fumo branco, o batom... Um círculo branco rodeado a
vermelho... Lembra-nos algo, mas o quê? Um símbolo universal...
.... A boca representa um sentido proibido!
E eis como Rita ilustra o objectivo de parar de fumar: a boca está aberta,
mas evoca um sinal que impede o acesso do cigarro.

7/ Desconfiamos do discurso
No romance de Italo Svevo, o herói, Zeno está convencido que a palavra
foi conferida ao homem para esconder o pensamento. Talvez Rita Barros
se tenha também, apropriado desta ideia: as palavras mentem. O título da
fotografia, The Last Cigarette, ganha um valor irónico. Quem pode assegura
que este cigarro será realmente o último?
8/ Frustramos os planos de Rita
O cigarro é omnipresente:
•
é evocado no título
•
Rita Barros segura um cigarro
•
um maço de Malboro Light repousa sobre a mesa.
A fotógrafa parece desejar atrair o nosso olhar sobre este objecto. Mas
insiste demasiado para ser honesta. Como uma ilusionista, a sua verdadeira
intenção é talvez desviar a nossa atenção. E se o cigarro fosse um logro? Se
o verdadeiro sujeito da fotografia estivesse noutro lugar?
9/ Elaboramos uma hipótese
Imaginemos que o sentido proibido não impede a entrada do cigarro, mas
a saída de.... De quê? O que é que normalmente transpõe a barreira dos
lábios?
A voz, a palavra.
Talvez Rita Barros exprima uma apreensão própria dos artistas: a incapacidade de se exprimir, de comunicar. A cor branca serve assim de contraponto
à cor vermelha. Falamos de angústia causada pela página em branco quando um autor não consegue escrever. Falamos de uma voz branca, quando
estamos emocionados: o branco serve frequentemente para materializar a
ausência da palavra.
10/ Concluímos o inquérito
No romance de Italo Svevo, Zeno está a fazer psicanálise. Ora, a palavra
está no centro do dispositivo analítico, uma vez que o paciente, para se livrar
do seu mal, deve conseguir nomeá-lo. O erotismo latente da fotografia revela
então uma frustração. Assistimos a uma declinação fotográfica do grito de
Munch. Rita Barros transformou-o num grito mudo.
Francesca Serra
“The Last Cigarette”
Grazia.fr.

To discover the meaning in photographs one must find what
photographers have hidden rather than what they show. To reconstitute
an invisible image behind the visible image, we carry out an inquest:
1/ We identify the suspect
Rita Barros is simultaneously the author and the subject of the photograph.
The image was staged in her apartment with the help of a remote control
device.
2/ We question the suspect
We get in contact with Rita Barros and she answers our questions. Rita
(very relaxed) : “I wanted to illustrate the action of putting a stop to an addiction. Holding ‘the last cigarette’, lighting it, smoking it with pleasure and killing it”. A book by Italo Svevo, Zeno’s Conscience, inspired the photographer.
In this psychological novel, the hero incessantly reiterates his decision to quit
smoking.
3/ We observe the scene
The red colour gives unity to the image. The photograph is structured in
4 planes: we distinguish a red table in the first plane, the foreground; red
lipstick in the second plane; a red door in the third; and a monochromatic
painting in the background.
4/ We isolate a detail
The succession of red planes in the composition highlights the most fundamental element: the made-up lips.
5/ We discover a clue
Looking carefully at the lips, we are surprised by the movement of the
smoke. No wisp escapes from the open mouth. The photographer got a
perfect white halo of smoke. This way, she managed to create an aesthetic “à
la Lynch”, through an erotic-surrealist effect.
6/ We interpret a clue
The O-shaped mouth, the white smoke, the lipstick... A white circle with a
red outline... It reminds us of something, but what? A universal symbol...
.... The mouth represents a Stop sign!
And here is how Rita illustrates the goal to stop smoking: the mouth is

open, but it evokes a signal that prevents access to the cigarette.
7/ We are suspicious of the discourse
In Italo Svevo’s novel, the hero, Zeno, is convinced that speech was given
to man to hide thought. Maybe Rita Barros has also appropriated this idea:
words lie. The title of the photo, The last Cigarette, acquires an ironic sense.
Who can guarantee this cigarette will truly be her last?
8/ We thwart Rita’s plan
The cigarette is omnipresent:
•
it is evoked in the title
•
Rita Barros holds a cigarette
•
a pack of Malboro Lights sits on the table.
The photographer seems to wish to draw our attention to this object. But
she insists too much to be honest. Like a slight-of-hand, her true intent is
maybe to distract our attention. What if the cigarette was a trick? What if the
subject of the photograph could be found elsewhere?
9/ We elaborate on a hypothesis
Let us imagine that this Stop sign does not prevent the entry of the cigarette, rather the exit of.... Of what? What breaks the barrier of the lips?
The voice, the spoken word.
Maybe Rita Barros is expressing a fear characteristic of artists: the inability to express themselves, to communicate. The colour white works as a
counterpoint to the colour red. We are talking about the anguish of an author
confronted with a white page on which he cannot write. In French “ une voix
blanche” (a white voice) means that we are under emotional stress: in this
case white is used to express the absence of words.
10/ We finish the inquest
In Italo Svevo’s novel, Zeno is going through psychoanalysis. Well, words
are at the centre of the analytical device, since the patient, to get rid of his ailment, must be able to name it. The latent eroticism of the photograph reveals
a frustration. We witness a photographic refutation of Munch’s cry. Rita Barros has transformed it into a mute cry.
Francesca Serra
“The Last Cigarette”
Grazia.fr.

Rita Barros vive em Nova Iorque desde 1980, onde trabalha como fotógrafa em
regime de freelance. Tem um MA em Art in Media: Studio Art da New York University/International Center of Photography e um BA em Fotografia SUNY (State
University of New York).
Realizou a sua primeira exposição colectiva em 1987 no PS 1 em Nova Iorque,
tendo feito várias exposições individuais desde 1992. As fotografias do seu livro
Quinze Anos: Chelsea Hotel foram apresentadas em Havana (Wilfredo Lam Contemporary Art Museum), em Portugal (Encontros de Coimbra, Galeria 111, Museu
da Água), no Brasil (Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e Secretaria do
Estado da Cultura, Curitiba) e em Milão (Flash Art Fair).
A exposição Room 1008, homenagem ao quarto onde foi escrito 2001: Uma
Odisseia no Espaço, foi apresentada no âmbito de Porto 2001 – Capital Europeia
da Cultura, em Portugal, no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Brasil,
e na Briggs & Robison Gallery em Nova Iorque. Olhar Para o Infinito foi apresentada na Bienal de Cascais. Um Ano Depois foi exibida na Cadeia da Relação do
Porto. O seu trabalho foi também apresentado em Reactions na Exit Art, em Nova
Iorque. Presença da Ausência foi seleccionada para a exposição Descubrimientos
(Novos Talentos) da Photo España 07, no Museo de Arte Contemporanea, Madrid,
e apresentado na Galeria Pente 10 em Lisboa assim como no Paris PHoto 09
O seu trabalho integrou a exposição Au Féminin, (uma História de mulheres
fotógrafas desde 1850) com curadoria de Jorge Calado, no Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris, 2009.
Desde 2000, Barros tem criado, em edições limitadas, livros de artista que
incluem as suas imagens. O Museu de Serralves foi o primeiro coleccionador
destas obras.
Rita Barros está representada em várias colecções de arte portuguesas e
estrangeiras, nomeadamente: Colecção BESart, Museu de Arte Contemporânea
de Serralves, Portugal Telecom, Centro Português de Fotografia, Fundação PLMJ,
Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, New York Public Library, Wilfredo
Contemporary Art Museum e Casa de Las Américas, Havana.

Rita Barros is a freelance photographer living in New York City since 1980. She
has a MA in Art in Media: Studio Art from New York University/International Center
of Photography. and a B.A., majoring in Photography from SUNY (State University
of New York).
Her first group show was in 1987 (PS 1 in NY), and since 1992 she had a
number of solo shows. Photos from her acclaimed book Fifteen Years: Chelsea
Hotel were shown in Havana (Wilfredo Lam Contemporary Art Museum), in Portugal (Encontros de Coimbra, Galeria 111, Museu da Água), in Brazil (São Paulo
Contemporary Art Museum and Secretaria do Estado da Cultura, Curitiba) and in
Milano (Flash Art Fair).
Her exhibition Room 1008, a homage to the room where 2001: A Space
Odyssey was written, was presented as part of 2001 Oporto European Capital
of Culture, Portugal, São Paulo Contemporary Art Museum, Brazil and Briggs &
Robinson Gallery in New York. Olhar Para o Infinito was part of the Bienal de Cascais. She showed Um Ano Depois in Cadeia da Relação do Porto. Her work was
also part of Reactions at Exit Art, in NY. Presence of Absence was selected for the
exhibition Descubrimientos (Emerging Talents) of Photo España 07, at the Museo
de Arte Contemporanea, Madrid, and was shown at Galeria Pente 10 in Lisbon as
well as at Paris Photo 09.
Her work was included in Au Féminin, (a history of women photographers since
1850) curated by Jorge Calado, at Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris,
2009.
Since 2000, Barros has been working on a series of hand-made books containing her photos. The Museum of Serralves in Oporto, Portugal, was the first collector of these works.
Rita Barros is represented in various Portuguese and international art collections, namely: BESart, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Portugal
Telecom, Centro Português de Fotografia, Fundação PLMJ, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, New York Public Library, Wilfredo Lam Contemporary
Art Museum and Casa de Las Américas in Havana.
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