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"Para mim, a principal coisa é poder refletir a personalidade de alguém e encontrar 

um grão de humanidade em todo ser humano." 1 

(Antanas Sutkus) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Entrevista concedida por Antanas Sutkus à autora deste trabalho, por email, em 28 set. 2014, tradução nossa. 



	  
	  

RESUMO 

 

O trabalho propõe uma análise da obra do fotógrafo lituano Antanas Sutkus, que tem 
a maior parte da sua produção artística voltada para o cotidiano das pessoas 
simples de seu país. A pesquisa é focada no contexto histórico e político da Lituânia 
durante os longos anos que ela esteve sob o domínio do governo soviético, de 1939 
a 1941 e depois de 1944 a 1991. Sutkus teve sua obra censurada pelo regime, pois 
retratava a população de uma forma que a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) não estava de total acordo, uma vez que ia contra a sua 
propaganda de grandiosidade e potência econômica. Apesar da censura do 
governo, as imagens de Antanas Sutkus não exploravam cenas de denúncia e 
terror; muito pelo contrário, são fotografias que falam da vida do homem comum, 
com suas alegrias e tristezas, registradas pela sensibilidade de um homem também 
comum, que pode contar histórias por meio de sua câmera.  

 

 

Palavras-chave: Fotografia. Arte. Lituânia. Antanas Sutkus. Países Bálticos. União 
Soviética. Comunismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ABSTRACT 

The paper proposes an analysis of the work of the Lithuanian photographer Antanas 
Sutkus, which has most of his artistic production focused on the daily lives of ordinary 
people from his country. The research is focused on the Lithuania's historical and 
political context during the long years it was under the rule of the Soviet regime, from 
1939 to 1941 and then from 1944 to 1991. Sutkus had his work censored by the 
regime because it portrayed the population in a way that the Union of Soviet Socialist 
Republics (USSR) was not in total agreement with, since that what was registered 
confronted their propaganda of greatness and economic power. Despite government 
censorship, the images of Antanas Sutkus not exploited scenes of denunciation and 
terror; quite the opposite, the images are photographs that speak of the common 
man's life, with his joys and sorrows, recorded by the sensitivity of also a common 
man, who could tell stories through his camera. 

 

 

Keywords: Photography. Art. Lithuania. Antanas Sutkus. Baltic States. Soviet Union. 
Comunism. 
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Introdução 

Este trabalho tem como intenção apresentar a obra do fotógrafo lituano Antanas 

Sutkus, inserindo-a em seu contexto histórico em termos sociais e políticos. O foco 

principal da análise do trabalho de Sutkus está voltado para o sentimento do povo 

lituano registrado por suas lentes. O olhar e o semblante das pessoas simples 

fotografadas têm um significado bastante representativo da época vivida por elas, 

assim como pelo fotógrafo, como ilustrado pela Fotografia 1 - 1964_Pionierius. 

Ignalina.  

 

 
     Fotografia 1 - 1964_Pionierius. Ignalina 

 

A Lituânia, como seus vizinhos dos Países Bálticos, Letônia e Estônia, viveram 

longos períodos de intenso sofrimento e violência ao final dos anos 1930, ao mesmo 

momento em que o mundo passava pelo início da Segunda Guerra Mundial (1939 - 

1945).   

Em função da disputa de poder de Alemanha e União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), duas potências mundiais à época, os Países Bálticos viveram 

momentos de dominação especialmente marcantes para as famílias que tiveram que 
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lidar com as deportações de seus entes queridos para os campos de trabalho 

forçado, além das perseguições marcadas pela violência, cometidas tanto pelo 

governo nazista, quanto pelo soviético.  

Na Lituânia, o período de dominação soviético aconteceu em duas partes: a 

primeira, de 1939 a 1941, e a segunda, mais longa, de 1944 a 1991. O fotógrafo 

Antanas Sutkus, nascido no interior do país também em 1939, registrou o cotidiano 

de famílias simples lituanas durante quase todo o período que a União Soviética 

esteve presente em seu país. 

Por ter feito esse registro, Antanas incomodou o governo soviético, que não tinha o 

menor interesse em divulgar imagens de pessoas de classes sociais mais baixas, 

sem tantas condições de vida. Uma vez que, a grande bandeira do modelo 

comunista era a grandiosidade, que passava pelo progresso das indústrias, 

desenvolvimento das cidades e qualidade de vida de suas populações. 

Com parte de seu trabalho frequentemente censurado, o fotógrafo teve que buscar 

meios de driblar o sistema para que pudesse divulgar suas imagens para seu país e 

para o exterior.  

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, Sutkus manteve seu incondicional 

respeito por seus fotografados, o que está claramente refletido em suas vasta 

produção artística, ainda pouco conhecida mundialmente.  
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1  A Lituânia e seus antecedentes  

O histórico político do país hoje conhecido como Lituânia passou por diversos 

momentos até chegar ao estado presente. Nos idos do século XIV, o chamado Grão-

Ducado da Lituânia era considerado um dos maiores estados da Europa, em termos 

territoriais e populacionais.  

Nos séculos seguintes, entre XVI e XVIII, ao acordar uma aliança com o Reino da 

Polônia, criou-se um grande estado conhecido como a República das Duas Nações 

ou Comunidade Polaco-Lituana (Polish-Lithuanian Commonwealth), que reuniu uma 

população aproximada de 11 milhões de pessoas com etnias e culturas diferentes, 

mas que viviam em um ambiente de certa tranquilidade:  

Até o final do século 14 a Lituânia foi o maior estado da Europa. Uma aliança com a 
Polônia em 1386 levou os dois países a uma união com regras comuns. Em 1569, a 
Lituânia e a Polônia se uniram formalmente em um único estado dual, a 
Comunidade Polaco-Lituana. (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2013, online, 
tradução nossa) 

 

No início do século XX, no ano de 1918, a Lituânia teve sua independência 

declarada ao final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Sua trajetória de país 

independente durou apenas 21 anos e logo terminou com a assinatura do acordo 

entre União Soviética (URSS) e Alemanha em 23 de agosto de 1939; um longo 

capítulo de dominação, terror e mortes na história do país. 

 

1.1. O pacto Nazi-Soviético 

A Lituânia, assim como Estônia e Letônia, localizam-se na costa leste do Mar Báltico 

e por essa razão são conhecidas como os Países Bálticos, situados no nordeste do 

continente europeu.  

Às vésperas da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), seus destinos foram 

radicalmente transformados em função de um acordo, que a princípio apenas 

parecia ser um pacto de não agressão, entre as nações da Alemanha e da União 

Soviética.  
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O tratado entrou para a história em 23 de agosto de 1939 e ficou conhecido como 

Pacto Nazi-Soviético ou Pacto Molotov-Ribbentrop, em função de ter sido assinado 

por Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov, ministros das relações exteriores 

dos governos nazista e soviético, respectivamente. A ilustração abaixo, Figura 1 - 

8311465_f520, satiriza esse momento de uma aparente lua de mel entre os dois 

ditadores; abaixo do desenho pode-se ler a frase: "I wonder how long the 

honeymoon will last".2 

 

 

Figura 1 - 8311465_f520 

 

Oficialmente, o acordo foi a público informando uma simples mensagem: os dois 

países se comprometeriam a não atacar um ao outro e se manteriam neutros em 

caso de um ser atacado por um terceiro país. Apesar de objetiva, a mensagem 

soava estranha ao resto do mundo, uma vez que era sabido que seus dois principais 

líderes, Adolf Hitler e Josef Stálin, tinham posições políticas completamente opostas, 

ao mesmo tempo que compartilhavam o desejo pelo poder e expansão de seus  

territórios. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 "Eu me pergunto até quando a lua de mel irá durar", tradução nossa. 
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Hitler disse no Parlamento em Berlim: "Os senhores sabem que a Rússia e a 
Alemanha são governadas por duas doutrinas diferentes. Mas, no momento em que 
a União Soviética não pensa em exportar a sua doutrina, eu não vejo mais motivo 
que nos impeça de uma tomada de posição. Por isso decidimos firmar um pacto que 
exclua o uso de todo tipo de violência entre nós por todo o futuro". (KINKARTZ, 23 
ago. 2014, online) 

 

O que Hitler deixou de fora de seu discurso foi o que de fato o pacto estabelecia: a 

divisão da Polônia e da Finlândia, dos Países Bálticos e da Bessarábia (território 

onde atualmente se encontra a Ucrânia). De acordo com protocolos secretos, 

contidos no documento, determinou-se que Estônia e Letônia ficariam com a URSS 

de Stálin, enquanto a Lituânia, passaria a pertencer à Alemanha de Hitler - 

inicialmente, ao menos.  

O pacto de não agressão, de fato continha protocolos secretos que dividiram grande 
parte da Europa Oriental em esferas de influência, onde cada estado teria uma mão 
livre. Inicialmente a Estônia e a Letônia foram destinadas para a Rússia Soviética, 
enquanto a Lituânia caiu na esfera alemã. No final de setembro a Alemanha nazista 
trocou a Lituânia com a União Soviética por ouro e aço. No início de outubro uma 
nova rodada de negociações cedeu a conturbada cidade de Vilnius para que ficasse 
sob influência soviética. (PURS, 2012, p.39, tradução nossa) 

 

1.2. Os anos de dominação da União Soviética 

De fato, logo após o acordo, a Lituânia passou a ser da União Soviética durante o 

período de 1939 a 1941, entretanto entre os anos de 1941 a 1944, o país vai para o 

domínio nazista. Os soviéticos voltam no mesmo ano de 1944 e permanecem 

dominando a Lituânia até 1991, um longo período pelo qual a população do país se 

viu obrigada a aceitar, apesar da resistência que diversos grupos de guerrilheiros 

mantiveram durante os anos.  

Lituânia, Letônia e Estônia foram simultaneamente ocupadas militarmente e depois 
anexadas pela URSS em 1940. Um ano de terror soviético foi seguida pela 
ocupação nazista, momento no qual a população judaica foi destruída no 
Holocausto. O retorno do Exército Vermelho em 1944 enfrentou vários anos de 
resistência armada, particularmente intensos na Lituânia. (GRIGAS et al., 2013, 
p.17, tradução nossa) 

 

A princípio, com a chegada das tropas de Hitler em 1941, muitos lituanos pensavam 

que o governo nazista viria libertá-los dos soviéticos, que apesar dos poucos anos 

de sua ocupação, já haviam deixado suas marcas de repressão.  
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Entretanto, com poucos dias de regime, a ação de Hitler de exterminar os judeus do 

país, deixava claro que os próximos anos também não seriam nada fáceis para a 

população: "Quase imediatamente após a invasão das tropas SS alemãs, com a 

colaboração ativa de muitos civis e algumas unidades, auto-denominadas, 

'guerrilheiras', começou-se a assassinar sistematicamente as grandes populações 

judaicas de Vilnius e Kaunas." (LENGEL, 4 jan. 2013, online, tradução nossa) 

De qualquer forma, os primeiros anos da ocupação soviética na Lituânia foram 

marcados pelo medo. Famílias inteiras assustada com as seguidas prisões, 

deportações e mortes, sem que de fato existisse alguma real motivação por trás dos 

atos de violência do governo. A sensação era de que qualquer pessoa poderia ser 

considerada um inimigo do estado, como comenta o professor Amir Weiner no 

documentário RED Terror on the Amber Coast (2009): 

O terror era uma parte viável, mas também fazia parte da ideologia construída em 
antagonismos como males na guerra. Batalhas, inimigos reais e imaginários, 
eliminando inimigos, novamente reais e imaginários, do regime soviético. [...] 
Pessoas e grupos foram consideradas jurados inimigos do sistema. Alguns deles 
poderiam ser reformados, reabilitados, reintegrado ao sistema. Alguns deles não 
poderiam ser, portanto, eles eram deportados e, muitos deles, executados. Terror, 
nesse sentido, é um dano crítico do sistema, que mantém a  população na linha e  
mantém também a distância entre as realidades sociais e as reivindicações oficiais 
mais ou menos controladas. (RED Terror on the Amber Coast, 2009, tradução 
nossa) 

 

A primeira grande demonstração da força e crueldade do sistema comunista de 

Stálin aconteceu em 14 de junho de 1941, quando o Exército Vermelho atacou e 

deportou, no meio da noite, cerca de 30.000 civis para a Sibéria em um dos campos 

de trabalho forçado. A acusação para essas pessoas era que elas eram contrárias 

ao regime, por isso deveriam ser punidas: 

Ao longo dos meses, Stálin planejou execuções em massa e deportações de 
políticos, intelectuais, líderes comunitários e outros "não-confiáveis" das antigas 
repúblicas, mas felizmente a máquina soviética se movia lentamente. A primeira de 
uma série de deportações planejadas só foi ocorrer na Lituânia em 14 de junho de 
1941, quando soldados do Exército Vermelho atacaram no meio da noite para levar 
mais de 30.000 civis para a Sibéria, a maioria nunca mais foi vista novamente. 
(LENGEL, 4 jan. 2013, online, tradução nossa) 

 

O clima de terror estava instaurado entre todos os vilarejos do país, como comenta 

um dos sobreviventes da época, Vladas Terleckas, em depoimento para o 

documentário RED Terror on the Amber Coast (2009):  
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O medo de que seríamos deportados, o medo de que os nossos jovens fossem 
fuzilados. Medo porque as pessoas estavam sendo abusadas, molestadas, e os 
furtos eram constantes. Nossas propriedades estavam sendo levadas pelos 
soviéticos, havia um sentimento opressivo de terror e não sabíamos quando ele iria 
acabar. Vivíamos com medo, dia e noite. [...] Por uma questão política, eles 
matavam jovens que resistiam e jogavam seus corpos nas praças dos vilarejos. Eles 
obrigavam todos na aldeia para ir e assistir, assim eles iriam observar as reações 
para poder identificar quem eram os familiares dos falecidos, e então eles seriam 
presos. (RED Terror on the Amber Coast, 2009, tradução nossa) 

 

Para aqueles que eram considerados contrários ao regime, a deportação era a 

principal forma de punição que o governo utilizava, principalmente durante o período 

em que Stálin estava no poder.  Os campos de trabalho forçado eram chamados de 

GULAGs, uma sigla para "Glavnoe Upravlenie ispravitel’no-trudovykh LAGerei", 

(ROSENZWEIG, [19--]) que na tradução livre para o português significa 

"Administração Central dos Campos de Trabalho".  

As GULAGs ficavam em lugares afastados e pouco habitados, como a Sibéria. 

Localizada ao norte da Rússia, a vasta região da Sibéria pode chegar a 

temperaturas de até 60 graus Celsius negativos. Durante a ocupação soviética na 

Lituânia, boa parte das deportações aconteciam no meio da noite e as pessoas eram 

levadas em trens para essas regiões, muitas vezes apenas com a roupa do corpo. 

Ao chegar nos campos de trabalho, em função das baixas temperaturas, muitos 

morriam. 

Julius Sasnauskas, um dissidente que sobreviveu após passar pelo exílio na Sibéria, 

durante as movimentações para a independência do país entre os anos de 1980 e 

1990, conta como era o sentimento de estar longe de sua família: 

O exílio era diferente da prisão e, como você sabe, milhões de pessoas foram 
exiladas sob o comando dos soviéticos, o propósito era isolar as pessoas. Você era 
deportado para uma terra distante, a milhares de quilômetros de distância de sua 
terra natal, geralmente localizada em uma pequena aldeia de trabalho [...]. E todo 
mundo da aldeia acreditava que você era algum tipo de criminoso anti-social, pois 
era isso que era dito. O exílio era assim e você era exposto. Isto teve um grande 
efeito sobre nossas próprias famílias, porque todos sabiam das histórias horríveis 
sobre a deportação e a vida na Sibéria, e eu sei que a minha mãe se preocupava 
muito comigo, porque não era permitido que nós nos comunicássemos com os 
outros. Toda a experiência foi concebida para ser um castigo. (RED Terror on the 
Amber Coast, 2009, tradução nossa) 

 

 

1.3. O movimento de guerrilha: os Irmãos da Floresta 
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A luta dos guerrilheiros, conhecidos pelo povo lituano como "Miško Broliai"3, foi 

presente desde as primeiras horas de ocupação, passando pelo período de 

anexação até cinco décadas depois da dominação soviética, tanto na Lituânia, 

quanto na Estônia e Letônia. (PURS, 2012).  

Entre os guerrilheiros haviam parcelas de toda a sociedade e classes sociais; 

mulheres também lutavam ao lado de homens. Entretanto, a vida dos grupos 

armados era bastante difícil:  

Alguns rebeldes viveram em tempo integral nos bunkers da floresta. Outros se 
misturavam na vida de civis durante o dia, trabalhando em cidades ou em fazendas, 
enquanto coletavam informações.  À noite, eles iriam recuperar suas armas, 
cuidadosamente escondidas, e realizariam ataques. As condições de vida eram 
primitivas. Partidários dependiam de civis simpatizantes para conseguir suprimentos 
básicos e usavam equipamentos abandonados pelos exércitos alemão ou lituano, 
bem como as armas capturadas dos soviéticos. (LENGEL, 4 jan. 2013, online, 
tradução nossa) 

 

Com a morte de Stálin em 5 de março de 1953, a principal consequência para os 

países dominados pelo regime comunista foi o abrandamento da repressão - 

principalmente as deportações -, o que levou também à diminuição dos movimentos 

de guerrilha: 

Para a maioria, no entanto, a morte de Stálin sinalizou um fim à repressão em 
massa, e o que restou de uma estrutura de comando de guerrilha em cada república 
aconselhou seus guerrilheiros a desistir da violência, da luta ativa e retornar à vida 
legal. Alguns ignoraram este conselho, mas o movimento de guerrilha, como um 
movimento de massas organizado, terminou com a morte de Stálin. (PURS, 2012, 
p.52, tradução nossa) 

 

Até 1950, restavam cerca de 5.000 guerrilheiros armados na Lituânia; após a morte 

de Stálin, esse número foi para um pouco mais de 700. O último registro de morte de 

um dos líderes do movimento é de 1956, entretanto o movimento continuou mais 

discreto vários anos depois. Registra-se que os soviéticos tenham matado cerca de 

20.000 guerrilheiros, enquanto admitem ter perdido 13.000 soldados de seu regime 

durante as lutas. (LENGEL, 2013) 

Calcula-se ainda que a União Soviética tenha enviado cerca de 250.000 pessoas 

para os campos de trabalho forçado da Sibéria, muitas dessas pessoas acabaram 

morrendo lá mesmo. Em dados gerais, o número total de mortes durante a ocupação 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 "Irmãos da Floresta" 
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soviética na Lituânia chega a 350.000, o que para uma população à época de 2.5 

milhões de pessoas, é uma parcela bastante considerável. (LENGEL, 2013) (RED..., 

2009) 

 

1.4. As modificações econômicas nos Países Bálticos durante o regime soviético 

Durante o período que a União Soviética esteve presente na Lituânia, Estônia e 

Letônia, ela fez questão de implementar seu modo de fazer economia aos países, 

que por sua vez, sofreram para se adaptar a estatização de diversos setores. Quem 

se mostrava contrário a essas práticas era devidamente punido:  

A maior parte das riquezas foi nacionalizada, os preços subiram e uma grave 
escassez de bens de consumo tornou-se comum. Reclamações e oposição a este 
novo rumo econômico foram interpretadas como um comportamento anti-soviético e 
muitas vezes levou a prisões políticas.	  (PURS, 2012, p.42, tradução nossa) 

 

Além do movimento de estatização, os Países Bálticos sofreram com a questão da 

modernização imposta pelos soviéticos. Essencialmente rurais e agrários, esses 

países passaram por uma mudança radical para poder se adaptar aos planos de 

desenvolvimento econômico da URSS: 

A mais pronunciada e fundamental mudança sócio-econômica para Estônia, Letônia 
e Lituânia, a partir de 1940, foi a transformação radical das economias relativamente 
tradicionais, focadas na agricultura (e tudo o que implica para as relações sociais) 
para as economias modernas, industriais, embora no modelo soviético de moderno e 
industrial.	  (PURS, 2012, p.56, tradução nossa) 

 

Os planos soviéticos envolviam grandes construções no setor industrial, além dos 

setores de energia, armamentos, transporte (estradas, ferrovias e portos), 

comunicação etc. Com o fim da Primeira Grande Guerra, a União Soviética estava 

desabastecida e precisava se recuperar rapidamente: 

A produção industrial nos centros urbanos entrou em colapso durante a Primeira 
Guerra Mundial e nunca se recuperou totalmente. A grande parte das industriais 
eram pequenas empresas, e a maioria estava vinculada a produtos alimentícios ou 
bens de consumo. Cidades eram mais centros administrativos do que oásis 
industriais, especialmente as capitais de Tallin [Estônia], Riga [Letônia] e Kaunas 
[Lituânia]. O domínio soviético mudou tudo isso. (PURS, 2012, p.56, tradução nossa) 
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Para que tais realizações pudessem acontecer, havia a necessidade de uma grande 

quantidade de mão de obra disponível para o trabalho. Obviamente, a população 

desses países, e países vizinhos soviéticos, foi a responsável pela realização das 

obras.  

Muitos soviéticos migraram de países para suprir a demanda por trabalho, que era 

altíssima. Países como a Letônia e a Estônia tiveram sua população, originalmente 

formada por uma determinada etnia, transformada pelos imigrantes.  

As demandas por trabalho (nas empresas industriais, em centrais elétricas, na 
infraestrutura de transporte e em construção) ultrapassaram de longe as populações 
locais disponíveis já diminuídas pelas deportações e pelas perdas da guerra. 
Dezenas de milhares de cidadãos soviéticos se mudaram para a Estônia, Letônia e, 
em grau muito menor, para Lituânia para preencher esses postos de trabalho. Estes 
trabalhadores alteraram radicalmente a composição étnica da Estônia e da Letônia. 
(PURS, 2012, p.57, tradução nossa) 

 

A Lituânia, por ter um maior número de habitantes, logo, um maior número de mão 

de obra, não sofreu grandes alterações em sua constituição populacional. O fato do 

país também não ter tido uma vasta industrialização também colaborou. 

 

1.5. Fim da ocupação da União Soviética na Lituânia e independência reconhecida 

O movimento pela independência do país, iniciado ainda que de forma incipiente 

pelos guerrilheiros, nos primeiros anos da dominação soviética, e continuado 

posteriormente nos anos 1980 com os dissidentes, conseguiu atingir seu objetivo 

efetivamente em 11 de março de 1990: 

Em 11 de março de 1990, a Lituânia tornou-se a primeira das repúblicas soviéticas a 
declarar sua independência, mas Moscou não reconheceu essa proclamação até 
setembro de 1991 (após o golpe em Moscou). As últimas tropas russas se retiraram 
em 1993.	  (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2013, online, tradução nossa) 

 

O longo período de mais de 50 anos de presença soviética na Lituânia teve como 

consequência um histórico de violência e morte que comprometeu a vida de 

milhares de famílias, representadas na figura de sobreviventes e descendentes de 

exilados, que carregam em sua história os acontecimentos desses anos:  

O Comunismo como um sistema político entrou em colapso em 1989. Os tanques 
russos não deixaram a Lituânia até 1993. Por 50 anos, os soviéticos encabeçaram 
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um programa para esmagar as identidades nacionais dos povos lituanos e bálticos. 
Os assassinatos, deportações, torturas e prisões, exílios, trabalho escravo e outros 
crimes contra a humanidade cometidos pelos soviéticos nunca foram tratados. [...] O 
reinado de terror que eles impuseram a dezenas de milhões de pessoas vive na 
memória e na vida de muitos de seus sobreviventes e vítimas até hoje. (RED Terror 
on the Amber Coast, 2009, tradução nossa) 
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2  A vida de Antanas Sutkus 

Foi em 27 de junho de 1939, na aldeia de Kluoniškiai, parte do município de Kaunas 

que Antanas Sutkus nasceu. A cidade, apesar de se localizar no interior, é tida como 

a segunda mais populosa da Lituânia, perdendo apenas para Vilnius, a capital do 

país. Coincidentemente, o ano de nascimento do artista é o mesmo do pacto 

germano-soviético firmado entre Stálin e Hitler, que definiu à anexação da Lituânia 

ao bloco soviético comunista em 1940.  

Sutkus passou sua infância e juventude no interior e foi criado pelos avós Uršulė e 

Vincas Urbonavičiai, após perder seu pai, Motiejus, que atirou em si mesmo quando 

o artista tinha apenas 1 ano de idade. Após o suicídio do pai, por motivos políticos, 

sua mãe, Stasė, teve que se esconder e deixou o menino morando com os avós. O 

artista comenta esse período em entrevista para a revista Cult (2012): 

Meu pai trabalhava num pântano; era um livre-pensador e apoiava os esquerdistas. 
Durante os primeiros cinco anos de ocupação soviética, o novo governo o envolveu 
em um processo de reestruturação política. Contudo, ele nunca apoiou os co-
munistas, e as circunstâncias políticas o levaram a cometer suicídio. Eu tinha 1 ano 
de idade. Em 1941, depois que os nazistas ocuparam a Lituânia, minha mãe me 
deixou com meus avós (ela precisava se esconder, por causa do meu pai). Não 
falavam comigo sobre meu pai e nunca me disseram por que minha mãe não podia 
morar conosco. (KODIC, 2012, p.60) 

 
 
Apesar da ausência de seus pais e da dor que sentiu por não ter vivido com eles, 

Antanas não fala com tristeza ou rancor dessa fase de sua vida. Obviamente, a vida 

no país durante à dominação soviética não era algo fácil, a família era muito pobre e 

enfrentou diversas dificuldades.  
 

Entretanto, ter tido a oportunidade de viver com os avós foi algo que trouxe um 

grande aprendizado ao fotógrafo e, de certa forma, influenciou a forma como ele 

trabalha ao fotografar as pessoas: "meus avós eram um alto exemplo da relação 

entre seres humanos, tolerância e sabedoria. Talvez seja por isso que eu conheça 

tão bem as pessoas simples e que elas sejam tão próximas a mim." (KODIC, 2012, 

p.60).  
 

A proximidade que fala o fotógrafo, pode ser observar em todo seu trabalho, como 

por exemplo nas imagens abaixo, Fotografia 2 - 1965_Mergaites ant valties e 

Fotografia 3 - 1967_Tevo vezime. Aukstaitija. 
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                 Fotografia 2 - 1965_Mergaites ant valties                          Fotografia 3 -  1967_Tevo vezime. Aukstaitija   

 

2.1. Os primeiros passos na fotografia 

O interesse pela fotografia veio cedo, por volta dos 15 anos, Sutkus comprou sua 

primeira câmera, junto com o equipamento completo de revelação e impressão, com 

o dinheiro que conseguia trabalhando em suas férias escolares. As primeiras 

imagens feitas foram de familiares, amigos e do pântano, onde trabalhava 

eventualmente.  

 

A partir daí, a paixão pela fotografia cresceu cada vez mais. O jovem ficava 

impressionado com o "milagre" da revelação da face humana a medida que os 

químicos reagiam em uma simples folha de papel fotográfico branco. Com o domínio 

da arte de fotografar, Antanas passou a colaborar regularmente com publicações 

como as revistas "Literatūra ir menas" e "Tarybinė moteris". Nesse mesmo tempo, a 

fim de ampliar seu conhecimento, mudou-se para a capital e passou a estudar 

Russo e Jornalismo na Universidade de Vilnius, no período de 1958 a 1964.  

 

Em função de seu trabalho, que lhe tomava cada vez mais tempo, Antanas passou a 

negligenciar os estudos na universidade e teve que parar o curso. Na época, "Os 

jornalistas não eram autorizados a escrever sobre as coisas que eram importantes 
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para eles, por isso eu tinha perdido qualquer interesse pelo jornalismo. Ao utilizar 

uma imagem, você podia dizer muito mais." (ANTANAS, [19--], tradução nossa) 

 

Por ter sua origem no interior, sempre mostrou grande interesse em documentar as 

pessoas comuns, como viviam, trabalhavam e se divertiam, como pode ser 

observado na Fotografia 4 - 1968_Tevo dirbtuveje. Zarasai e Fotografia 5 - 

1969_Provincija. Dzukija. Por essas pessoas, Sutkus demonstra ainda hoje um 

imenso respeito e admiração: 

As pessoas comuns são -  e foram - muito próximas a mim, espiritualmente. Espero 
que esta afinidade espiritual se reflita nas minhas fotografias. Essas pessoas 
comuns são os principais heróis de toda nação. Eles têm que sobreviver a guerras, 
períodos de pós-guerras, todo o tipo de crises políticas e ainda sim, reconstruir suas 
vidas.4 

 

2.2 A censura do regime soviético 

Se por um lado, a delicadeza do olhar do fotógrafo registrava a vida de camponeses 

simples no interior do país com grande profundidade, de outro, a rispidez do regime 

comunista soviético, execrava tudo que pudesse retratar uma possível "fraqueza" do 

sistema, como os vilarejos mais pobres e simples do país. Para a URSS, a imagem 

era algo extremamente importante e era usada de forma estratégica:  

Lênin e Stálin eram especialistas em usar todas as ferramentas de propaganda de 
massa, dos cartazes coloridos para os comícios públicos cinzas. Eles usavam isso 
para promover o seu próprio poder e comunicar o sucesso da revolução comunista. 
Mas a diferença entre as promessas brilhantes e a realidade que o povo russo vivia 
em seu cotidiano, com fome, escassez de bens, prisões políticas e as muitas falhas 
do sistema começou a causar descontentamento popular. Logo, a propaganda não 
era uma alternativa contra a dissidência e os dissidentes. As pessoas eram avisadas 
a não criticar o Estado soviético e eram encorajadas a se livrar de qualquer um que 
o fizesse. Isto levava ao exílio, prisões [...], às Gulags, campos de trabalho escravo, 
e até mesmo à morte. (RED Terror on the Amber Coast, 2009, tradução nossa) 

 

Em função disso, as fotografias feitas por Antanas Sutkus, que retratavam 

exatamente o oposto do que queria o regime soviético, foram censuradas, e muitas 

delas não puderam ser mostradas em seu próprio país durante muitos anos.  

A principal coisa pela qual a censura soviética me culpava era por mostrar o tal do 
"lado escuro" da vida soviética. Da mesma forma, os soviéticos me chamavam de 
nacionalista, o que era uma grande questão na época. Eu não tinha a menor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Entrevista concedida por Antanas Sutkus à autora deste trabalho, por email, em 28 set. 2014, tradução nossa. 
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possibilidade de mostrar todas as minhas fotos na Lituânia e na URSS. Apenas uma 
parte de minhas fotografias foram mostradas durante o período soviético. A maior 
parte dos meus trabalhos foram impressos e apresentados na Lituânia e em galerias 
e museus europeus após 1990.5 

 

                     
Fotografia 4 - 1968_ Tevo dirbtuveje. Zarasai                                      Fotografia 5 - 1969_Provincija. Dzukija                           

 

Atualmente, quando se fala em fotografia lituana, o nome de Antanas Sutkus é um 

dos que mais se destaca no mundo das artes. Entretanto, não foi sempre assim. 

Ainda nos tempos da União Soviética, havia um certo preconceito com o que era 

produzido no país, especialmente pela relação com o bloco soviético.  

Além de lidar com a censura, para conseguir mostrar e expor seus trabalhos, os 

artistas tinham que vencer as barreiras culturais de outros países, como comenta 

Sutkus em entrevista para a Revista Cult (2012): 

Queríamos mostrar que não éramos a União Soviética. Porque, no Ocidente, 
chamavam os lituanos de russos! E, mesmo agora, por hábito, ainda dizem: "Ah, a 
Lituânia é Rússia!". Além disso, para nós, o importante não era mostrar a "ideologia 
nacional". O importante era mostrar a mentalidade nacional.	  (KODIC, 2012, p.62) 

 

Ainda nos dias de hoje, Sutkus tem uma postura bastante crítica em relação à 

exposição e à valorização dos trabalhos artísticos de seu país, especialmente no 

que envolve a questão da identidade nacional. Quem são os lituanos? O que eles 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Idem	  
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produzem de arte? Essa é uma questão que acontece tanto dentro do país - com o 

fraco incentivo do governo e das instituições de arte, museus, galerias -, quanto fora 

do país, como aponta Antanas em entrevista para o site FK Magazine (2012): 

Eu acho que a fotografia é uma forma de arte muito apropriada para representar um 
país. Muita gente não sabe nada sobre nós. Um monte de gente diz que precisamos 
nos tornar mais europeus. Em resposta, eu diria que temos estado, e ainda estamos, 
na Europa. Durante a ocupação, a moral e a ética foram suprimidos, mas, ao mesmo 
tempo, tivemos a oportunidade de usufruí-las, salvá-las, para sobreviver através 
deles. (KOSTIKOVAITE, 2012, online, tradução nossa) 

	  

2.3. A fotografia de Sartre e a Sociedade Lituana de Arte Fotográfica 

Embora o fotógrafo adorasse documentar o dia a dia de personagens comuns, foi 

com fotografias feitas de uma personalidade que seu nome passou a ser mais 

conhecido tanto dentro da Lituânia, quanto em outros países. Em 1965, o filósofo e 

escritor francês Jean-Paul Sartre (1905-1980) viajou à Lituânia, convidado pelo 

governo soviético. Ele estava acompanhado de sua esposa, a escritora e feminista 

Simone de Beauvoir (1908-1986)6, como mostra a Fotografia 6 - 1965_Sartre_1. 

 

Fotografia 6 - 1965_Sartre_1 

Antanas tinha 26 anos na época e, por um acaso, durante a passagem do casal pelo 

país, teve a oportunidade de acompanhá-los, juntamente com um grupo de 

admiradores, estudantes e autoridades de Moscou.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Informações tiradas de matéria publicada pelo jornal O Correio, de Salvador, BA, em 14 out. 2012. 



24	  

	  
	  

Durante um jantar oficial, ao ver o jovem sentado a mesa, Sartre perguntou se ele 

trabalhava com prosa ou poesia, presumindo que era um escritor.7 Sutkus 

respondeu que nenhuma das duas, que na realidade era fotógrafo. Em uma viagem 

de cinco dias, fez diversas fotos do escritor, que gostou bastante do trabalho do 

jovem lituano e, inclusive, decidiu utilizar uma das fotos feitas, a Fotografia 7 - 1965_ 

Sartras Nidoje, como suas imagens de divulgação.  

 

          Fotografia 7 - 1965_ Sartras Nidoje 

Após um período de amadurecimento como profissional, Sutkus viu a necessidade 

de organizar e oficializar a cena da fotografia no país, e com isso fundou juntamente 

com outros colegas a Lithuanian Society of Photographic Art8, no ano de 1969.  

A sociedade foi a primeira organização de fotógrafos da União Soviética e manteve-

se a única organização até 1989, quando se reorganizou e passou a se chamar 

Union of Lithuanian Art Photographers9, existente até os dias de hoje. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Informações tiradas de matéria publicada pela revista Cult n.165, em 2012.	  
8 Sociedade Lituana de Arte Fotográfica, tradução nossa.  
9 União dos Fotógrafos de Arte Lituanos, tradução nossa. 
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         Fotografia 8 - Group portrait taken at the Lithuanian photographers’ exhibition  
                at the USSR Nations’ Friendship Palace in Leningrad.  
 
 

A Sociedade foi fundada por Antanas e por um grupo de jovens e talentosos 

fotógrafos, como Vitas Luckus, Aleksandras Macijauskas, Romualdas Rakauskas, 

Algimantas Kunčius e Liudas Ruikas, que estão parcialmente representados na 

Fotografia 8 - Group portrait taken at the Lithuanian photographers’ exhibition at the 

USSR Nations’ Friendship Palace in Leningrad. Antanas foi nomeado o primeiro 

presidente da sociedade e exerceu o cargo por vários anos, alternando com outras 

funções.  

 
A fundação da Sociedade Lituana de Arte Fotográfica teve um enorme valor para a 
Lituânia. A fotografia tinha que ter a sua própria casa, como a literatura, a música e o 
cinema, que já tinham suas próprias organizações. Era mais fácil organizar 
exposições na Lituânia e no exterior, publicar catálogos e livros de fotografia. Na 
época do regime, a Sociedade Lituana de Arte Fotográfica foi a única organização 
de fotografia em toda a União Soviética. Não foi tão fácil sobreviver, uma vez que 
nós atraíamos grande atenção da censura.10 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Entrevista concedida por Antanas Sutkus à autora deste trabalho, por email, em 28 set. 2014, tradução nossa. 



26	  

	  
	  

3  Um olhar sobre os olhares de Antanas 

Sempre que é perguntado sobre seu trabalho, Antanas comenta com muita emoção 

quão importante a figura do outro é para ele. A valorização do fotografado é o ponto-

chave na obra do fotógrafo.  

A expressão que Sutkus consegue obter de seus personagens não poderia ser 

criada artificialmente ou posada para que a imagem acontecesse, ela vem 

naturalmente da ligação entre os dois. A reflexão sobre o trabalho de Antanas está 

muito alinhada com o pensamento de Susan Sontag (2014, p.22), que diz: 

“Fotografia é, em essência, um ato de não intervenção. […] A pessoa que interfere 

não pode registrar; a pessoa que registra não pode interferir”.  

A simplicidade da obra de Antanas pode ser captada pelo olhar das pessoas que 

fotografou. Nesses olhares de diferentes crianças, jovens, adultos e idosos, é 

possível notar verdade e dignidade, mesmo nos ambientes mais simples. Essa era a 

questão do fotógrafo, capturar sentimentos, pois eles são universais, como o próprio 

comenta em entrevista para a Revista Cult (2012): 

A fotografia é uma crônica espiritual contemporânea – por exemplo, pelos meus 
retratos realizados entre os anos de 1960 e 1980, é possível definir o espírito da 
sociedade daquela época. Então a fotografia é uma forma de penetração na alma 
humana e uma capacidade de compreendê-la. Além disso, é muito democrática – é 
uma grande ponte entre culturas, pois as pessoas são, ao mesmo tempo, muito 
parecidas e muito distintas. A fotografia permite que se conheçam melhor. (KODIC, 
2012, p.63) 

 

Dentro de um universo de cerca de 200 imagens, disponíveis no site do artista, em 

seu livro publicado no Brasil e em catálogos da exposição de sua obra que passou 

pelas cidades brasileiras entre os anos de  2012 e 2014, a autora desse trabalho fez 

um recorte de 52 fotografias tiradas por Antanas entre os anos de 1956 e 2005. Com 

a seleção estabelecida, a autora encaminhou-a ao fotógrafo, juntamente com uma 

série de perguntas sobre sua vida e trabalho para que ele fizesse seus 

comentários.11 

Todas as imagens selecionadas tiveram por critério a força e o impacto causados 

pelo olhar dos personagens. Por essa razão, optou-se por escolher retratos que 

foram feitos tanto durante a ocupação soviética, quanto depois.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 A entrevista encontra-se, na íntegra, nos Apêndices desse trabalho. 
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Assim, pode-se observar a transição dos anos de comunismo para os de 

capitalismo, e como a sociedade se modificou. Sobre as imagens selecionadas pela 

autora, Antanas comenta: 

Todas essas fotos foram tiradas para mim e não para um espectador ou público. Eu 
nunca pensava sobre o resultado durante o meu trabalho. Não era minha intenção 
expor qualquer fotografia. Eu nunca pensei sobre minha fotografia antes de fazer 
fotos. Todas as minhas fotos são tiradas de forma intuitiva, sem qualquer 
preparação anterior. Para mim, a principal coisa é poder refletir a personalidade de 
alguém e encontrar um grão de humanidade em todo ser humano. A coisa mais 
interessante em retratos feitos após a independência foi o espírito dos imigrantes 
que fugiram da realidade soviética e se estabeleceram nos EUA e outros países. Eu 
visitei a comunidade lituana na América e fotografei imigrantes que retornaram à 
Lituânia depois da Independência.12 

 

Como exemplo, separou-se quatro imagens para que fossem analisadas nesse 

estudo, levando em consideração o contexto da época e a forma de trabalho de 

Antanas Sutkus. São elas: Senamiescio Berniukas (Old Town Boy), Sekmadienis 

darbininku (Sunday laborer), Dailininkas Valerijonas (Artist Valerian) e Praėjusią 

Vasarą (Last Summer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Entrevista concedida por Antanas Sutkus à autora deste trabalho, por email, em 28 set. 2014, tradução nossa. 
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3.1. Senamiescio Berniukas (Old Town Boy), 1975 

 
Foto 9 - 1975_ senamiesacio berniukas 

Em Senamiescio Berniukas (Old Town Boy), datada do ano de 1975, Foto 9 - 1975_ 

senamiesacio berniukas, pode-se notar a proximidade com a qual o fotógrafo 

registrou o momento. As crianças na foto brincam na rua e parecem muito à vontade 

com a presença de Antanas. Como já dito anteriormente, uma das características 

principais das fotografias do artista é a relação de intimidade que os fotografados 

tem diante das lentes. 

Ainda analisando a imagem, pode-se comentar sobre o tom emblemático que a 

figura do menino em primeiro plano passa. Ele, com a mão esquerda no guidão da 

bicicleta, passa uma certa confiança de que sabe que caminhos guiar para a sua 

vida. Essa liberdade e segurança não era exatamente o que o regime soviético 

gostava de estimular em sua população. 

Por último, a imagem captada por Antanas é, esteticamente, muito bem construída. 

Suas várias camadas de informação, com personagens em diversos níveis, formam 

uma cena muito harmônica e rica de beleza, explorando um tema, aparentemente, 
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simples: crianças brincando em uma rua tranquila, possivelmente, de um pequeno 

bairro no interior.  

 

3.2. Sekmadienis darbininku (Sunday laborer), 1959 

 
Foto 10 - 1959_Sekmadienis darbininku 

 

Em Sekmadienis darbininku (Sunday laborer), de 1959, Foto 10 - 1959_Sekmadienis 

darbininku, percebe-se que os personagens estão mais uma vez muito à vontade 

com a presença do fotógrafo, como se não ligasse que ele estivesse ali, apesar de 

notarem sua presença. 

Ao comentar como era sua aproximação com as pessoas simples que fotografava 

em sua região, Antanas diz: "Eu gosto das pessoas como um todo. A comunicação 

com as pessoas comuns era bastante simples. Meus personagens nunca me viram 

como um fotógrafo. Primeiro, nós nos conhecíamos e depois era como se fossemos 

quase amigos." 13  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Entrevista concedida por Antanas Sutkus à autora deste trabalho, por email, em 28 set. 2014, tradução nossa.  
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A cena se passa em um local bastante simples, como pode-se notar pela roupa das 

pessoas e pelas casas de madeira. Provavelmente, esse era um passatempo muito 

comum para essas famílias, uma vez que não requeria muito dinheiro. Não era 

preciso ir para algum lugar e gastar com transporte, alimentação e bebidas para se 

divertir: fazia-se tudo na porta de casa. E não é por causa disso, que a diversão era 

menor, como nota-se na imagem. A sutil alegria das pessoas ao tocar os 

instrumentos e escutar a música traz um conforto muito acolhedor. 

Ainda na fotografia, pode-se dividir a imagem em várias outras, pois há diversas 

cenas dentro dela que poderia se apresentadas como fotos separadas. Em primeiro 

plano, vemos um homem com os olhos fechados, tocando o acordeão, 

acompanhado de três mulheres que tocam violão, tábua de lavar (feita de metal, 

muito usada como instrumento musical) e uma pequena bateria. Além deles, há uma 

mulher e uma criança na janela que riem e acompanham a música e uma outra 

mulher na porta. Ao fundo, há mais uma mulher que vem caminhando pelo bairro. 

A qualidade da imagem não se dá apenas pelo momento exato da cena, mas por 

essa multiplicidade de pequenas imagens que a compõe e a deixam rica de 

conteúdo e informação.  
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3.3. Dailininkas Valerijonas (Artist Valerian), 1961 

 
  Fotografia 11 - 1961_Dailininkas Valerijonas 

Em Dailininkas Valerijonas (Artist Valerian), datada do ano de 1961, Fotografia 11 - 

1961_Dailininkas Valerijonas, vemos a cena privada de um dia-a-dia familiar. 

Sentados à mesa, um pai com uma criança, provavelmente, seu filho. O menino se 

alimenta tranquilamente enquanto o pai segura-o no colo. O olhar desanimado do 

homem, que foge da cena e aponta para fora, é a primeira coisa que nos chama a 

atenção na imagem.  

Ele parece muito cansado, por isso não auxilia muito o filho a se alimentar. Sem o 

amparo do pai, a criança come sozinha, apesar de pequena, ela parece saber como 

deve fazer. A não presença da mãe é também algo que nos chama a atenção, uma 

vez que nessa época, nos anos 60, a lógica familiar era do homem que trabalha fora 

e da mulher que cuida da casa e das crianças. Logo, nos perguntamos onde está a 

mãe desse menino e se talvez seja por essa falta que o olhar do homem parece ser 

tão distante e triste.  
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3.4. Praėjusią Vasarą (Last summer), 1968 

 
Fotografia 12 - Antanas Sutkus - The Last Summer. Zarasai, 1968 

Em Praėjusią Vasarą (Last summer), de 1968, Fotografia 12 - Antanas Sutkus - The 

Last Summer. Zarasai, 1968, observa-se um senhor na janela, com as mãos 

apoiando a cabeça. A cena nos enche de angústia. Seu olhar nos passa uma 

sensação de descrença, um não saber o que lhe vai acontecer dali em diante; 

cansaço da vida.  

O senhor está dentro de uma casa escura, que reforça a imagem de desesperança. 

O enquadramento utilizado por Sutkus, também colabora para essa ideia: ele deixou 

o personagem no canto superior direito na imagem, cercado de por uma parede 

igualmente escura, que parece engolir o senhor que está na janela.  

Uma imagem com esse peso é um bom exemplo do que o regime soviético, que 

dominou a Lituânia de 1939 a 1991, evitava mostrar, e é por imagens como essa 

que Antanas Sutkus era censurado.  
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Apesar de, muito provavelmente, essa imagem não tenha sido pensada para atingir 

a União Soviética, e foi feita, simplesmente pelo fato do fotógrafo ter enxergado uma 

boa cena para uma imagem, a seleção de uma foto nunca é feita sem nenhuma 

influência do bagagem cultural de quem a fotografou. Dito isso, por mais que a 

fotografia seja um registro da realidade, ela é acima disso um recorte da realidade: 

Ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ao preferir uma exposição a outra, 
os fotógrafos sempre impõe padrões a seus temas. Embora em certo sentido a 
câmera de fato capture a realidade, e não apenas a interprete, as fotos são uma 
interpretação do mundo tanto quanto as pinturas e os desenhos. (SONTAG, 2004, 
p.17) 
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4  Conclusão 

A intenção desse trabalho era dar luz e analisar a obra do fotógrafo lituano Antanas 

Sutkus, uma vez que o mesmo documentou seu país durante boa parte do período 

em que esteve sob domínio da União Soviética. Mais do que apresentar o que foi 

produzido pelo artista na época, a pesquisa buscou entender o porquê suas 

fotografias eram tão mal vistas pelo governo e que, por essa razão, muitas foram 

censuradas. 

Que poder uma fotografia pode trazer para a história de um país? E na mesma linha 

de pensamento: qual o poder dado para a mesma? Muitas vezes, as imagens 

capturadas pelas lentes de um fotógrafo podem não ter como premissa, uma crítica 

social ou uma denúncia. Essa interpretação aparece nos olhos de quem as lê, 

enquanto imagem, e as entende como uma ameaça - ou reforço - ao seu modo de 

pensamento. Como diz Susan Sontag (2004, p. 28): “Fotos não podem criar uma 

posição moral, mas podem reforçá-la – e podem ajudar a desenvolver uma posição 

moral ainda embrionária." 

Se nos dias de hoje, interpretamos as imagens de Sutkus como obras de arte, um 

retrato sensível de uma geração, um registro histórico de um cotidiano simples; à 

época, o governo soviético enxergava as mesmas imagens como uma afronta ao 

seu modo de governança. Quase como uma denúncia da maneira que a população, 

de fato, vivia, enquanto a população na propaganda política era outra. Uma 

propaganda que era extremamente calculada para transmitir a mensagem de 

abundante progresso, estabilidade econômica e, consequentemente, uma boa 

qualidade de vida para seu povo.  

A simplicidade era que fazia alarde aos soviéticos. Antanas incomodava por mostrar 

a realidade, muitas vezes não uma realidade triste ou sofrida, apenas simples. E 

isso para os soviéticos, era difícil de aceitar e de aprovar. O mais lógico na época 

era esconder.  

Da mesma forma, que nos dias de hoje, a China, país governado por um partido 

comunista desde 1949, tenta fazer com sua imagem. O que é mostrado ao mundo é 

o "país-potência", com construções imponentes e grandiosas, crescimento 

econômico acelerado e desenvolvimento tecnológico.  
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Enquanto isso, a maior parte de sua população vive em condições de vida bastante 

difíceis, tendo que trabalhar em ambientes insalubres, com uma carga horária 

extensa de trabalho. Ao mesmo tempo que vivem em cidades e vilarejos poluídos, 

colocando em risco sua saúde, as chamadas "cancer villages", onde os índices de 

morte por câncer em função da poluição do solo, ar e água, atingem níveis 

altíssimos.14 

Sendo assim, para o contexto histórico e político da Lituânia, a fotografia de Sutkus 

tem um significado de registro importantíssimo. Apesar das tentativas de censura da 

União Soviética, as imagens do artista conseguiram ser preservadas e 

permaneceram para que pudessem, após o fim da dominação soviética no país, 

serem apresentadas e divulgadas para o mundo, sem maiores repreensões. 

O olhar atento de Antanas aos olhares de seus personagens, registrados em suas 

fotografias, nos mostra não apenas como eles trabalhavam, se divertiam e viviam 

em meados do século XX na Lituânia; mas também nos presenteia com uma 

percepção sensível e leve sobre o cotidiano de diversas crianças, jovens, adultos e 

idosos: seres humanos.  

Assim como os lituanos, nos aproximamos e nos identificamos com os sentimentos 

transmitidos pelas fotografias de Sutkus. Podemos ver a beleza na felicidade e na 

tristeza de cada olhar, e com esses sentimentos nos emocionar e amar cada um dos 

personagens, assim como o fotógrafo o fez.  

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Informações sobre as "cancer villages" foram  tiradas de matéria do The Guardian, de Londres, publicada em 4 jun. 2013.	  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Entrevista com Antanas Sutkus.15 

 

1. How was growing up in the countryside during the USSR years in Lithuania? 

Antanas Sutkus - I grown up in a village with my grandparents. In spite of soviet 
repressions, exiling people and other terrible actions of soviet reality, my childhood 
was very nice as my grandparents were loving and gentle to me. The main thing in 
the family was the dialogue.  

 

2. How was the daily life in your youth? What was your routine? 

A.S. - There was no routine in the youth. I was the young man who was interested in 
everything and I felt the lack of time only to do everything I wanted. My life at that 
time was like a storm. It hardly differs from every young person’s life. I liked to read a 
lot and felt a lack of time for that. I was studying in the Vilnius University and had to 
refuse of it because of my interest in photography – there was no time. 

 

3. What do you miss the most in those days? What makes you feel nostalgic about? 

A.S. - I feel nostalgia to my youth, my first love, for the energy I had at that time. 
Mostly we felt a lack of freedom. We were “closed“ by soviet regime. It was forbidden 
to receive all kinds of news from abroad. This was the worst thing which made our 
youth constricted. 

 

4. How was your approach with the people you used to photograph those days? 

A.S. - I like people as a whole. It was very simple communication between simple 
people. My personages never felt me like photographer. We used to meet each other 
and after that we become a kind of friends. 

 

5. What was/is your motivation to photograph the daily life of ordinary people? What 
did/do you feel? 

A.S. - Ordinary people are and were close to me spiritually. I hope that this spiritual 
affinity reflects in my photographs. Those ordinary people are the main heroes of 
every nation. They have to survive from wars, after-wars periods, all kind of political 
crises and to rebuilt their life. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Entrevista feita com Antanas Sutkus pela autora desse trabalho. As respostas foram enviadas por email em 28 set. 2014. 
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6. You have a great quantity of photographs about people. I've selected a group of 
those images and the people's expressions are the first thing that come to our 
attention. The plainness, the apprehensiveness, the joy, the sadness. What do you 
believe that's the most meaningful of those portraits? I would like you to comment 
some of the images (please, find them attached), maybe remember some curious 
stories behind them. Some of them were made after 1990, hence after Lithuania's 
independency, if I am not wrong (and please, feel free to correct me if I was 
inaccurate in any moment). Even so, I would like you to comment them. 

A.S. - All those photographs were taken for me not to a viewer or public. I was never 
thinking about the result during my work. It was no intension to make any photograph 
to any exhibition. I never thought about my photography before making photos. All 
my photographs are taken intuitively without any preparations before. The main thing 
for me is to reflect the personality and find a grain of humanity in every human being. 
The most interesting thing in portraits made after the Independence was the spirit of 
emigrants who escaped Soviet reality and settled in USA and other countries. I 
visited Lithuanian community in America and made portraits of emigrants returned to 
Lithuania after Independence. The series  called “Lithuanians of the World” was 
exhibited in Chicago, some of the portraits are included to my publications. During 
1994-1997 I was occupied with the series called “PRO MEMORIA: to the living 
martyrs of the Kaunas ghetto”. It is the series of portraits of survivors from Jewish 
Ghetto in Vilnius’ and Kaunas’. Right now I'm working with a new edition of this series 
and hope to show it as well in Brazil. 

 

7. During your career you've been censured. What were the common arguments they 
use to censure your work and how was dealing with that? It was frustrating not being 
able to show your work in your own country? How did you manage to "escape" of the 
censure and take your photography to other countries? 

A.S. - The main thing the soviet censorship blamed me for was for showing of the so-
called dark side of Soviet life. As well soviets called me a nationalist. It was a big fault 
at that time. I had no possibility to show all my photos in Lithuania and USSR. Some 
of them were shown. On the other hand Lithuanian photographers were able to avoid 
the censorship in various ways and show our photographs abroad. Of course in was 
a big risk. Only a part of my photographs were shown during the soviet period. The 
main part of my works were printed and shown in Lithuania and in European galleries 
and museums after the1990. 

 

8. How did you feel by had documented a generation in a moment so historic in your 
country? 

A.S. - I was part of that generation. Taking pictures was like a writing of a diary of the 
life. 
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9. What was the importance of the foundation of Lithuanian Society of Photographic 
Art? Why did you decided (with a group of others) to create this society in your 
country? What were the major difficulties? 

A.S. - The foundation of Lithuanian Society of Photographic Art had enormous value 
to Lithuania. The photography had to have its own house like literature, music, 
cinematography etc. which already had their own organizations. It was easier to 
organize exhibitions in Lithuania and abroad, to publish catalogues and photography 
books. Nowadays the Union of Lithuanian art photographers edits 5-6 bilingual 
photography publications. At the regime time the Lithuanian Society of Photographic 
Art was the only one photography organization in all USSR. It was not so easy to 
survive as we attracted a big attention of censorship. 

 

10. How it was the transition from the communist regime to the capitalist? What can 
you comment in terms of the population's changes? 

A.S. - To say shortly – the regime is a terrible thing. The national independence and 
freedom was coming to fruition of our dreams. And the changes are still going on. We 
are a part of the process. We should have a separated interview on that theme. 

 

11. What's the meaning of photography in your life? 

A.S. - The photography is my life. The question could be what the meaning of my life 
in my photography is. 

 

12. How do you evaluate your work? What you believe that's your legacy to the 
humanity? 

A.S. - For me, even now I am working. For me, the live contact between people was 
always of most important. The photography of the second half of the 20th century is 
based on that. Nowadays, in digital world, we lose the contact between people and 
live among virtual people; in the virtual world I feel the lack of human eye contact. I 
think that humanity will answer or not what is the meaning of my work.  

 

13. Any other comment that you would like to add? 

A.S. - I am very grateful to Brazilian people who evaluated my works so much. I have 
to say many thanks especially to creators of the Ars et Vita organizers, Luiz Gustavo 
Carvalho and Maria Vragova. They made a lot of work to spread my photographs in 
Brazil and made this country so close to us. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Referências sobre a obra de Antanas Sutkus. 

Principais trabalhos 

Lithuanian People (1959–); 
Lithuania from a Bird’s Eye View (1973–1980); 
Meetings with Bulgaria (1972–1979);  
Lithuanians of the World (1991–1994);  
Nostalgia for Bare Feet (1959–1979);  
Pro Memoria: To the Living Martyrs of Kaunas’ Ghetto (1994–1997);  
Past Times (1999). 
 

Principais publicações 

Vilniaus šiokiadieniai (with R. Rakauskas), Vilnius, 1965; 
Šalis ta Lietuva vadinas (with R. Rakauskas), Vilnius, 1970;  
Lietuva iš paukščio skrydžio, Vilnius, 1980, 1981;  
Neringa, Vilnius, 1980, 1982, 1992;  
Daina Lietuvai, Vilnius, 1984;  
Draugystė, Vilnius, 1988;  
Naturparadies Kurische Nehrung (with H. Peitch), Leipcig, Germany, 1988;  
Lietuva, Lithuania, Vilnius, 1991, 1993;  
Lietuva, Vilnius, 1993;  
Fotografijos / Photographs, Vilnius: Baltos lankos, 2000;  
Kasdienybės archyvai 1969–1993,– Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos 
fotografijų fondas, 2003. 
 

Principais exposições individuais 

Photography Gallery, Vilnius, Lithuania, 1974;  
Museum of Photography, Šiauliai, Lithuania, 1980;  
Photography Gallery, Kaunas, Lithuania, 1981;  
Photography Museum, Helsinki, Finland, 1981;  
Fotografiska Museet, Stockholm, Sweeden, 1982;  
Kek in de Kök Gallery, Tallinn, Estonia, 1984;  
ZANGO Fotoforum Galerie, Munich, Germany, 1985; 
Museum of Photography, Lvov, Ukraine, 1986;  
Musee Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saōne, France, 1986; 
Modern Art Gallery, Bialystok, Poland, 1988;  
Photography Galleries, Vilnius, Kaunas, Lithuania, 1989;  
Tom Hayden Gallery, Los Angeles, USA, 1991; 
Fujifilm Photo Gallery, Kaunas, Lithuania, 1993;  
Photography Gallery, Vilnius, Lithuania,1993;  
Nikolaj Exhibition Hall, Copenhagen, Denmark, 1994;  
Na Solianke Gallery, Moscow, Russia, 1995;  
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Nikon Gallery, Tokyo, Japan, 1996;  
UNESCO Headquarters, Paris, France, 1996; 
L’Atelier Demi Teinte, Paris, France, 1996;  
Nikon Salon, Osaka, Japan, 1996;  
Commercial Gallery, London, England, 1996;  
Stara Galeria, Warsaw, Poland, 1996; 
Argus Fotokunst Galerie, Berlin, Germany, 1996;  
Blue Sky Gallery, Portland, USA, 1996;  
Municipal Gallery, Budapest, Hungary, 1997;  
Islington Arts Factory Gallery, London, England, 1997;  
Photography Gallery, Vilnius, Lithuania, 1997;  
Museet for Fotokunst, Odense, Denmark, 1997;  
Marienham Gallery, Aaland Islands, Finland, 1998;  
Modern Art Center, Rovinj, Croatia, 1998;  
National Library, Tallinn, Estonia, 1998;  
Fujifilm Photo Gallery, Kaunas, Lithuania, 1998; 
Photography Museum, Riga, Latvia, 1999;  
Argus Fotokunst Galerie, Berlin, Germany, 1999;  
European Union Headquarters, Brussels, Belgium, 2000;  
National Library, New York, USA, 2000;  
State History Museum, Stockholm, Sweeden, 2000;  
European Council of Nations, Strasbourg, France, 2000;  
Možums  Gallery, Riga, Latvia, 2001;  
Striped House Gallery, Tokyo, Japan, 2002;  
Photography Gallery, Tokyo, Japan, 2002;  
French Cultural Center, Ottawa, Canada, 2002;  
Forum fur Zeitgenosische Fotografie, Cologne, Germany, 2003; 
Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, Brasil, 2012; 
Centro de Fotografia e Arte Contemporânea/Palácio das Artes, Belo Horizonte, 
Brasil, 2012; 
Caixa Cultural, Salvador, Brasil, 2012; 
Espaço Cultural Correios, Fortaleza, Brasil, 2012; 
Caixa Cultural, São Paulo, Brasil, 2013; 
Caixa Cultural, Brasília, Brasil, 2013; 
Centro Cultural dos Correios, Rio de Janeiro, Brasil, 2013; 
Centro Cultural da Justiça Federal, Rio de Janeiro, Brasil, 2013; 
Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, Juiz de Fora, Brasil, 2013; 
Teatro do SESI, São José dos Campos, Brasil, 2013; 
Centro Cultural dos Correios, Recife, Brasil, 2013-2014; 
Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, Brasil, 2013-2014; 
SESI, Botucatu, Brasil, 2014. 


