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RESUMO 

O objetivo desse artigo foi demonstrar que as técnicas conhecidas 

como rayografia e solarização, utilizadas por Man Ray em suas 

fotografias de forma analógica, encontram-se disponíveis no 

software de edição digital de imagens Adobe Photoshop, 

evidenciando assim uma influência do artista no software. 

Buscou-se evidenciar essas influências através de levantamento 

bibliográfico e iconográfico. Observou-se que os resultados 

obtidos por Man Ray de forma analógica são possíveis de se obter 

digitalmente através da utilização dos recursos disponíveis no 

software..   
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1. INTRODUÇÃO 
No início do século XX, o desenvolvimento da sociedade 

européia seguiu caminhos que a levaram a uma guerra brutal e 

sangrenta. Os avanços tecnológicos que possibilitaram a 

revolução industrial agora mostravam sua potência aplicada na 

indústria bélica, e o horror da destruição foi multiplicado pela 

capacidade dessas novas máquinas de guerra. 

Inconformados ou mesmo recusando-se a participar de tamanha 

barbárie, alguns artistas viram-se obrigados a seguir o caminho do 

exílio. Desiludidos com as condições em que a Europa se 

encontrava e com a sociedade burguesa que havia patrocinado a 

guerra, os artistas que futuramente seriam conhecidos como 

dadaístas concluíram que toda a concepção de sociedade na qual 

estavam inseridos deveria ser repensada e reconstruída, e para isso 

eles deveriam começar reinventando a arte. 

Do outro lado do Atlântico, em Nova York, Duchamp, Man Ray e 

Picabia se deram conta de que tinham propostas semelhantes às 

do grupo dadaista europeu, graças a uma carta enviada por Tzara, 

um dos fundadores do movimento dada, no final de 1916. 

Man Ray teve na fotografia uma de suas grandes paixões. Ele foi 

responsável pela documentação desse período, apesar de que não 

o agradava ser reconhecido apenas como fotógrafo. Também 

admite a grande influência que a obra de Duchamp tivera sobre 

ele, e seguiria seus passos fotografando combinações de objetos, 

onde a obra de arte era a fotografia obtida.  

Mas foi muito além disso. Dentro do campo da própria linguagem 

fotográfica criou um série de inovações, entre elas os fotogramas e 

a solarização.  

No início da década de 90, outra inovação impactou o mundo da 

fotografia: o software de edição de imagens Adobe PhotoShop. 

Realizar alterações em fotografias é algo que existe desde que a 

própria fotografia foi inventada e sempre foi vista como 

continuação do trabalho de laboratório. O Photoshop surgiu como 

uma ferramenta virtual que buscava reproduzir digitalmente o que 

era realizado de forma analógica no ambiente do laboratório 

fotográfico. 

Esse artigo, através de uma pesquisa exploratória, tem como 

objetivo demonstrar que as técnicas aplicadas de forma analógica 

por Man Ray na manipulação de fotografias se encontram 

disponíveis nos dias atuais em formato digital no software Adobe 

Photoshop, mostrando a influência do artista no software. 

2. QUEM FOI MAN RAY 
Emmanuel Radnitski, nome de registro de Man Ray, nasceu na 

Filadélfia, nos Estados Unidos em 1890, e morreu em 1976, 

vitima de uma crise cardíaca, em Paris. Em 1897, mudou-se com 

os pais para Nova York. O ambiente da cidade acabou por 

fornecer os subsídios para sua formação artística, que de forma 

paradoxal, foi o mundo artístico europeu. 

Em 1912, Man Ray já pintava bastante, e após concluir o curso de 

desenho industrial, passou a demonstrar curiosidade em aplicar 

outros materiais a pintura. Ao mesmo tempo, dividia seu tempo 

com a confecção de “objetos”: às vezes eram esculturas; outras 

vezes, reunião de objetos existentes no cotidiano. Foi um artista 

múltiplo. Seu talento era diversificado em vários campos 

artísticos: pintura, fotografia, object-marker, escultura e cinema. 

Outro ponto chave na formação cultural de Man Ray foi conhecer 

Marcel Duchamp, em 1915. Duchamp foi um dos mais ferrenhos 

articuladores do dadaismo. Após conhecer Duchamp, Man Ray 

passou a freqüentar o grupo Dada em Nova York, colaborando, 

entre 1915 a 1920, com a revista New York Dada.  



Apesar de já mostrar seu talento em várias áreas, a descoberta de 

sua aptidão pela fotografia, e consequente interesse, foi 

acontecendo aos poucos a partir de 1921, quando Duchamp o 

convence a morar em paris. Man Ray levou 30 obras que não 

conseguirá vender em Nova York, mas nenhuma galeria francesa 

quis fazer uma exposição sua. Ele já fotografava suas telas e as de 

alguns amigos, até que em um determinado momento foi levado a 

priorizar a fotografia para sobreviver. A partir dessa priorização, 

Man Ray passou a dedicar-se cada vez mais aos estudos sobre 

ótica e química. E percebeu o valor da fotografia quando destruiu 

uma tela, preferindo guardar a fotografia da mesma. 

   

2.1 As técnicas fotográficas de Man Ray 
Man Ray era fascinado pelo acaso, pelas máquinas e por conceitos 

inovadores. A medida que o modelo do retrato lhe permitia 

exercitar seu olhar e métodos (técnicas fotográficas), sua 

produção passou por um impetuoso estado de criatividade. Por ser 

um autodidata, se preocupava muito mais com a plasticidade final 

da sua obra, considerando a técnica aplicada apenas um 

instrumento.  

O improviso era seu aliado, tanto no momento do registro, como 

na revelação do negativo. Seu grande feito foi produzir propostas 

estéticas aplicando técnicas aparentemente insólitas, que, tidas até 

então como imperfeitas, não haviam sido utilizadas com a 

magnitude que empregou. 

Para criar efeitos em seus trabalhos fotográficos, Man Ray 

utilizava várias técnicas, com destaque para os fotogramas e a 

solarização. A alta expressividade concebida por Man Ray através 

desses efeitos visuais formam um traço austero na sua obra.  

Essas inovações o levaram a aferir outra visão da fotomontagem. 

A montagem é resultado da junção de fragmentos da realidade 

submetidos a uma composição imagética [2]. Man Ray fugiu 

desse princípio em suas fotomontagens, unindo fotografia com 

fotografia, que não deixa de ser uma fotomontagem. 

Um mecanismo fundamental em grande parte dos trabalhos de 

Man Ray foi o fotograma. O fotograma é definido como uma 

imagem ou fotografia gerada sem a utilização de máquina 

fotográfica. Obtem-se o fotograma ao se colocar objetos 

translúcidos ou opacos sobre o papel fotográfico, que por sua vez 

e sensibilizado na luz. Nas áreas onde a luz não bate, devido à 

barreira física dos objetos, surgem formas brancas, dando origem 

ao fotograma. 

“Vários pesquisadores da história fotográfica assinalam que, 

mesmo antes da descoberta da fixação da imagem, experiências 

próximas ao fotograma foram feitas” [4]. Trata-se de uma técnica 

utilizada anteriormente por outros artistas, mas que teve sua 

projeção graças à sabedoria e sensibilidade de Man Ray [9]. 

Man Ray começou a utilizar a técnica de fotograma por acaso, em 

1921, e o batizou de rayografia (Figura 1). 

 

Figura 1: Rayografia (Man Ray). 

 

O grande mérito de Man Ray foi à seriedade que dedicou a esse 

ramo da fotografia, produzindo uma linguagem consistente para 

suas rayografias. Esse processo faz surgir uma imagem abstrata, 

díspar, desligada do real que nos cerca [9]. 

Outra técnica bastante utilizada por Man Ray foi à solarização, 

definida como um: “Processo que consiste na inversão dos valores 

tonais de algumas áreas da imagem fotográfica, que pode ser 

obtido basicamente através da rápida exposição à luz da imagem 

durante seu processamento [6].” 

Inventada pelo francês Armand Sabattier, a técnica da solarização 

(Figura 2) teve em Man Ray um dos seus melhores empregadores 

para finalidades artísticas. 

 

Figura 2: fotografia solarizada (Man Ray) 

 

Observa-se que as técnicas utilizadas por Man Ray permitiam a 

criação de montagens (fotogramas) e manipulação (solarização) 

de imagens. A manipulação de imagens pode ser definida como: 

“…toda e qualquer interferência técnica ou criptográfica 

efetuada pelo fotógrafo com finalidades expressivas. Essa 

expressão aplica-se, portanto, a uma vasta gama de 

procedimentos, que podem ser adotados de modo independente ou 

conjugado. Por exemplo: tanto o uso de filtros de efeito no 

momento de tomada da fotografia, quanto o posterior sanduíche 

ou fusão de duas ou mais imagens para produzir uma terceira, ou 

os procedimentos laboratoriais, como a solarização, o alto ou 



baixo contraste e as veladuras intencionais podem ser igualmente 

considerados como manipulação fotográfica [6].”  

Já a fotomontagem pode ser definida como: “… a associação de 

duas ou mais imagens, ou fragmentos de imagens, com o 

propósito de gerar uma nova imagem. São diversos os processos 

capazes de gerar imagens desta forma. O mais simples deles é a 

colagem, que consiste na elaboração de uma composição tomando 

por base imagens positivas sobre papel, que podem ser 

apresentadas diretamente desta forma, como o fizeram os artistas 

dadaístas e surrealistas, ou ser reproduzida para gerar um negativo 

a partir do qual se produzirão ampliações [6].” 

Apesar dos fotogramas de Man Ray não serem resultado da 

utilização de imagens, mas sim de objetos, sua técnica construía 

imagens, assim como a fotomontagem. 

3. PHOTOSHOP – EDIÇÃO DIGITAL DE 
IMAGENS 
Surgido no início da década de 90 como um software voltado para 

realização de retoques em fotografias digitalizadas através de 

scanner, o Photoshop já mostrava na sua primeira versão 

ferramentas poderosas. Com o passar dos anos, através de novas 

versões, o programa consolidou-se a partir da adição de recursos 

de design e composição de imagens. 

A história do Photoshop começa em 1987, com os irmão Jonh e 

Thomas Knoll, fãs de fotografia. Jonh investigava a possibilidade 

de utilizar sistemas computadorizados para manipular imagens de 

efeitos visuais para filmes. Inicialmente, a fotografia não passava 

pela sua cabeça. Seu irmão Thomas, por sua vez, estava criando 

um software para processamento de imagem para sua tese de 

doutorado. Jonh enxergou o potencial comercial que o software de 

seu irmão tinha e o incentivou a colocar mais funções no 

programa. Nascia o ImagePro, o embrião do Photoshop. 

Inicialmente comercializado por um fabricante de scanners 

chamado Barneyscan, os irmãos Knoll logo fecharam um acordo 

com Adobe, empresa que na época já possui grande fama devido 

ao seu sistema de impressão computadorizada PostScript. 

Até seu surgimento, a edição digital de imagens era restrita a 

sistemas dedicados, sendo um negócio extremamente caro. Com 

os avanços obtidos a cada nova versão do software, a edição de 

imagens começou a ter seu custo reduzido, iniciando um processo 

de popularização que vemos até os dias atuais, onde qualquer 

usuário pode editar suas fotografias sem sai de casa. 

Mas o grande salto do Photoshop para sua popularização 

aconteceu na sua versão 3.0. Com o advento do recurso de 

camadas, o software se consolidou como ferramenta de 

composição de imagens (fotomontagem). O recurso de camadas 

permite que o profissional de edição de imagens construa uma 

imagem utilizando fragmentos de várias outras imagens. 

Utilizando-se do recurso de camadas, somado a outras 

ferramentas de edição do software, como a inversão de cores, é 

possível obter-se digitalmente imagens similares as rayografias de 

Man Ray (Figura 3). 

 

 

Figura 3: “rayografia digital” (Marcelo Penha) 

 

Outro recurso que também se tornou um atrativo do Photoshop 

foram os filtros. Recurso que permite a alteração do aspecto visual 

de imagem, muitos dos filtros disponíveis na versão mais atual do 

software, a CS5 (2010), já se encontravam nas primeiras edições. 

Destaque para o filtro solarize, que mescla uma imagem negativa 

a uma positiva, obtendo-se um resultado semelhante à rápida 

exposição de um filme fotográfico à luz, emulando digitalmente o 

processo de solarização de fotografia. 

Considerado um dos fotógrafos mais bem sucedidos na indústria 

da moda, o norte americano Steven Meisel foi responsável pelas 

fotografias da campanha outono-inverno 2009/10 que a Louis 

Vuitton fez com a cantora Madonna, que posteriormente foram 

editadas digitalmente através da aplicação, dentre outros recursos, 

do filtro solarize (Figura 4). 

 

 

Figura 4: fotografia solarizada (Meisel) 

4. CONCLUSÃO 

O software de edição de imagens Photoshop é hoje uma 

unanimidade entre os profissionais que trabalham com edição de 

fotografia, sendo o programa mais usado no mundo nessa área [8]. 

Seus inúmeros recursos permitem que a edição de uma fotografia 



que demandaria um longo trabalho manual antes de sua 

existência, esteja a um clique do mouse. 

Dentre esses inúmeros recursos, encontram-se alguns métodos 

aplicados analogicamente por Man Ray nos seus trabalhos 

fotográficos, como a rayografia, que consistia em uma imagem ou 

fotografia gerada sem a utilização de máquina fotográfica, tendo 

posteriormente o papel fotográfico sensibilizado na luz. E a 

solarização, que consistia na inversão dos valores tonais de 

algumas áreas da imagem fotográfica, que era obtido basicamente 

através da rápida exposição à luz da imagem durante seu 

processamento. Apesar dessas técnicas utilizadas por Man Ray já 

existirem, foram em suas mãos que elas ganharam projeção.  

No caso da solarização, o Photoshop oferece um filtro 

denominado solarize, que ao ser aplicado a uma imagem resulta 

digitalmente na inversão dos valores tonais de algumas áreas da 

imagem, como demonstrado na figura 4. 

A técnica da rayografia, por sua vez, pode ser obtida no 

Photoshop a partir da aplicação dos comandos grayscale e inverse 

a uma composição de várias imagens criada com o recurso de 

camadas, como observado na figura 3. 
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