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Fotografia et al, tem como ponto forte sua 
linha editorial. Cada edição será ancorada em uma personalidade, 
dedicando um espaço maior, dividido em duas ou mais matérias 
em torno da mesma pessoa. Claro que haverá outros artigos nesta 
mesma edição, com fotógrafos ou assuntos tão importantes quanto, 
apenas o espaço dedicado a uma única personalidade será maior 
do que o espaço dedicado a cada artigo.

Por quê tudo isso? Para que toda edição da Fotografia et 
al seja digna de ser guardada na estante ou biblioteca, junto com 
os demais livros de fotografias; ao invés de ser empilhada na 
mesinha de centro da sala até a próxima limpa. Porque queremos 
produzir uma publicação que seja uma referência visual e fonte de 
informações e opiniões relevantes. Que seja atemporal.

Não são objetivos modestos. É por isso que nossa edição 
de lançamento traz na capa Araquém Alcântara, autor do maior 
sucesso editorial brasileiro entre livros de fotografia; muito bem 
acompanhado por uma entrevista com Orlando Azevedo, outro 
fotógrafo e autor consagrado; e uma matéria sobre a viagem de um 
jovem casal de fotógrafos à China,

Mas como o próprio nome sugere (“et al” vem do latim e 
significa “e outros”), a revista vai abordar também outros assuntos 
relacionados, como por exemplo a exposição sobre Stanley Kubrick 
que ocorreu recentemente no MIS-SP e foi muito bem retratada 

pelo talentoso Jorge Sato; além de um artigo do excelente articulista 
americano Alan Bamberger, atuante no mercado de artes desde 
1979, e é claro, o nosso time de colaboradores. Teremos algumas 
colunas excelentes, com destaque para ‘Fotografia de Cinema’ 
assinada por Armando Vernaglia Jr, ‘Médio e Grande Formatos’ de 
Alex Villegas e ‘Fotografia Analógica’ com Lila Souza.

Tudo isso não seria possível sem que grandes fotógrafos 
e profissionais, já consagrados ou ainda buscando seu espaço, 
não tivessem acreditado nessa ideia. Por isso, finalmente, meus 
agradecimentos. Aos colaboradores, Vernaglia, Alex e Lila, que 
toparam o desafio. Ao Sato, Gui e Tatiana que contribuíram com 
seu talento. Ao Araquém a ao Orlando que gentilmente atenderam 
minhas solicitações e ajudaram muito. Ao Alan, que topou 
participar dessa aventura tupiniquim. Ao Marcelo Barbusci da 
BWinColor, por sua paciência e generosidade. E acima de tudo, à 
Marcela, obrigado, por tudo!

E agora, com vocês, Fotografia et al.

Carlos Alexandre Pereira

Londres, verão de 2012. Entre uma correria e 
outra dos jogos olímpicos, descanso um pouco em um Café 
Nero e aproveito para folhear algumas revistas inglesas de 
fotografia. Duas delas logo me chamam a atenção pelo design 
gráfico e principalmente pelo foco do assunto. Bem diferentes das 
tradicionais revistas de fotografia que temos no Brasil. Não é que 
as revistas tradicionais sejam ruins, o problema é que só temos as 
revistas tradicionais! De que adianta ter 1, 2, 5 ou 10 revistas de um 
determinado assunto, se todas elas têm a mesma linha editorial; 
falam sobre as mesmas coisas?

Por isso imediatamente pensei: “Poxa seria legal fazer uma 
revista dessas no Brasil!” Mas sabe quando você tá lá naquela 
praia maravilhosa, fora de temporada, em um fim de semana de 
tempo bom e num sossego abençoado, daí você pensa: “Poxa, 
queria morar aqui pra sempre!” Pois é, os dois pensamentos faziam 
parte da mesma categoria. Faziam. Eu ainda moro em Campinas, 
mas a revista está aqui! Gostaria de poder dizer que você a tem 
em mãos, mas para isso é preciso encomendar a versão impressa. 
E é justamente esse o fator que possibilitou esse sonho se tornar 
realidade. A publicação online!

Esta revista não é sobre técnicas ou equipamentos; 
fotográficos ou de outro tipo qualquer. É sobre fotografia. Fotografia 
mesmo, não máquinas fotográficas ou softwares de edição. Nada 
contra um ou outro, apenas já existem muitos outros veículos 

para se pronunciarem. Aqui nós vamos falar, comentar e discutir 
fotografia; conceitos, opiniões, acontecimentos e principalmente 
fotógrafos e fotógrafas. Tem muito “dia do fotógrafo” no Brasil, 
mas pouco se fala sobre o fotógrafo ou sobre o seu trabalho; seja ele 
o mais celebrado, o profissional experiente, o jovem talentoso ou o 
iniciante procurando seu espaço.

Desde o princípio queríamos fazer mais do que uma revista. 
Queríamos um livro de fotografias. No mundo da fotografia, 
o velho adágio “uma imagem vale mais do que mil palavras” é 
especialmente verdadeiro, pois é através das imagens que nós, 
fotógrafos, nos expressamos. Então, com todo respeito à palavra, 
nosso prioridade são as imagens. Tudo, desde o design gráfico da 
revista até a escolha dos artigos, tem como objetivo valorizar as 
imagens.

É por essa razão, por exemplo, que o formato da revista é 
do tipo “paisagem” e mede 21cm de altura por 25cm de largura. É 
por essa razão também que o processo de impressão procura usar 
a melhor matéria prima possível. Por isso que o design gráfico usa 
margens e espaçamentos generosos, e assim por diante.

Mas tudo isso é apenas a aparência física, e apesar de ser 
importante, o diferencial tem que estar mesmo é no conteúdo!

Fotografia et al
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Consultor de arte, 
especialista, autor e avaliador 
independente desde 1985. 
Alan Bamberger comercializa 
arte e livros raros desde 1979.

       A Fotografia et al está sempre em 
busca de novos colaboradores.

Entre em contato através do email 
contato@fotografiaetal.com se você possui 

alguma sugestão de artigo ou deseja 
colaborar com a revista.

            Mande suas imagens para 
imagens@fotografiaetal.com para 

participar de nossa Galeria de Imagens.

Revista Fotografia et al
www.fotografiaetal.com

Edição
Carlos Alexandre  Pereira

Projeto Gráfico
Marcela Zullo

Impressão
www.AlphaGraphics.com.br

Versão Impressa
www.fotografiaetal.com/impressoes

Comercial
comercial@fotografiaetal.com

Lila Souza, Arquiteta e 
Urbanista, especialista 

em fotografia, Mestra em 
Multimeios e Editora de 
Imagens no Cesvi Brasil. 

Ensina fotografia e revelação 
caseira de filmes P&B.

Paulistano, Alex Villegas 
é fotógrafo dedicado ao 
retrato e fineart, sempre 

em PB. Leciona no Instituto 
Internacional de Fotografia 

e escreve livros técnicos nas 
horas vagas.

Orlando Azevedo, 
especializado em expedições 
e fotografia documental. 
Fundador do Museu da 
Fotografia Cidade de Curitiba.

Araquém Alcântara, um dos 
maiores fotógrafos brasileiros 
de fotojornalismo e natureza. 
Autor de mais de 40 livros de 
fotografia, inclusive do maior 
sucesso editorial brasileiro 
desta modalidade.

Fotógrafo e diretor de 
fotografia, Armando 

Vernaglia Jr. Especializado 
em fotografia de arquitetura, 

ambientes, turismo e 
produtos, é também professor 

de fotografia e cinema, 
consultor de imagem e 

palestrante.

Tatiana Ribeiro é fotógrafa 
há 7 anos e atua no estúdio 

Galembeck Fotógrafos. 
Graduada em Fotografia pela 
Universidade Paulista, já teve 
trabalhos expostos no Festival 

Paraty em Foco e Hercules 
Florence.

Carlos Alexandre, fotógrafo, 
interessado por expedições 
fotográficas e explorações 
urbanas, com uma paixão 
por fotografia P&B que se 
reflete no seu portfólio quase 
monocromático. Autor de 
artigos e palestrante de 
workshops sobre fotografia.

Gui Galembeck é fotógrafo 
independente desde muito 

cedo e vê a fotografia autoral 
como uma necessidade vital 

para seu desenvolvimento.

Fotografia et al
nesta edição com

Jorge Sato. Um fotógrafo com 
grande força de vontade, 
lutando para alcançar lugares 
desconhecidos e misteriosos 
através do universo analógico, 
sem usar a técnica perfeita 
de um profissional. Ao invés 
disso, usando a sensibilidade 
de um aprendiz.
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Entrevista com Orlando Azevedo
por Carlos Alexandre Pereira

Orlando nasceu na Ilha dos Açores, em Portugal, 
mas vive no Brasil – em Curitiba – desde 1963. É formado em 
direito, mas sempre se dedicou ao mundo da fotografia. Participou 
de diversas exposições individuais e coletivas e lançou vários livros. 
Seu livro mais recente “Paranaguá, Lagamar”, da série “Expedição 
Coração do Brasil”, foi lançado em 2012. Suas imagens podem ser 
encontradas em vários acervos nacionais e internacionais, como o 
International Center of Photography de Nova York, Museu Frances 
de Fotografia em Paris, MASP, MAM-SP e Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro entre outros. Um dos seus feitos que mais se orgulha 
foi ter criado o Museu de Fotografia Cidade de Curitiba, o primeiro 
do gênero na América o Sul.

1. No seu website você se define entre coisas, como 
especialista em expedições, o que é na sua visão, um 
especialista em expedições?

Todo e qualquer projeto e ato de fotografar implica para 
mim na visceralidade de uma expedição metafísica. Expedicionário 
é o que busca revelar e descobrir. No meu caso fiz da Expedição 
Coração do Brasil um projeto de vida onde se somam já mais de 
90.000km rodados em todo o território nacional em veículo 4x4. 
Claro que para empreender uma expedição é necessário muito 
estudo e planejamento. Há uma listagem imensa de pequenos 
e essenciais detalhes que se somam a roteiros e pautas. Todos 
os meus projetos são de longa duração e exigem, sim, muita fé 
e determinação. Muita crença para tornar realidade o sonho. 
Expedição visa transcender em seu empreender. Somar e aprender. 

Saber ler a pátria da emoção.

2. Como foi a descoberta da fotografia autoral? 

Desde muito criança que a imagem exerce um grande 
fascínio em meu íntimo. Retratos de pessoas e sua saga, paisagens 
do grande mistério da vida são e estão sempre presentes em 
minha obra. Gosto do estado de perturbação e da sensação de 
inquietação. Assim é minha marca e minha cicatriz. Na fotografia 
sou vários e percorro diversos universos e temas. Mas há sempre 
uma textura que é meu estado de loucura e meu estado de espírito. 
Devo inclusive começar a assinar com pseudónimos que irão 
corresponder aos diversos signos e ciclos de meu trabalho. Acima 
de tudo busco me encontrar no ato de realizar. Quando vejo um 
bom trabalho há sempre uma grande alegria onde se assume 
a cumplicidade desta grande babilônia em que se converteu e 
perverteu a fotografia. O uso abusivo do que chamam de fotografia 
como suporte, discursos e conceitos, curadores e acadêmicos na 
grande tertúlia do entretenimento cultural.

3. O que você busca na sua fotografia? Qual assunto te 
atrai mais?

Busco meu encontro e me descobrir, mesmo que saiba que é 
pura utopia. Mas a fotografia me dá o grande prazer da liberdade e 
ser convocado pela imagem. A fotografia é extremamente generosa. 
Ela se oferece o tempo todo, basta ter a mente aberta como uma 
janela infinita. A fotografia vem para você e o que fotografa é que 
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você é. É um atestado de seu interior e formação. Certamente que 
me atrai sempre o olhar do outro no qual o retrato é implacável. 
Um  retrato é sempre um autorretrato e a prova de verdade. Um 
bom retrato não mente jamais.

4. Como é o seu processo de criação? Desde a captura de 
imagens até a edição final.

Não acredito em inspiração, mas em transpiração, intuição 
e inquietação. Fotografo muito e sempre. Um constante desafio 
e exercício. Claro que desde o momento mágico de captar o 
movimento do momento até a edição final há sempre um longo 
e árduo processo. A edição final é sempre extenuante. Cada vez 
mais quero começar a convocar amigos em quem confio para 
selecionarem comigo meu material o que é essencial para sua 
isenção.

5. Como você escolhe seus projetos?

Ministro um workshop em raras e restritas ocasiões chamado 
“Fotografia em Transe” e, entre outras questões que são abordadas 
falo de projetos. Sempre deixo bem claro que o projeto deve 
escolher cada um. Não adianta nada ser um garimpeiro de projetos 
e concursos. O projeto tem que estar dentro de você. Os projetos 
me escolhem e vão se somando em meu roteiro de inquietação e 
construção.

6. Pelas informações do seu website, concluí que seu 
projeto mais significativo foi a “Expedição Coração do 
Brasil”, como surgiu esse projeto?

Sempre tive a alimentei o desejo de percorrer as artérias do 
Brasil para melhor compreendê-lo. Este país continente da grande 
diáspora da língua portuguesa onde a mestiçagem é sua grande 
paisagem. Em 1994 iniciei o esboço deste projeto e empreitada 
junto com o alpinista Valdemar Niclevicz que logo em seguida é o 
primeiro brasileiro a atingir o monte Everest e eu assumo o cargo 
de Diretor de Artes Visuais da Fundação Cultural de Curitiba que 
consumiu 4 anos de realizações. Retomei o projeto em 1999 e são 
já cinco livros publicados, num projeto de vida e absolutamente 
interminável.

7. Foi um projeto bastante longo, como você gerenciou a 
ansiedade/expectativa de finalizar o projeto no tempo 
certo?

É como disse um projeto interminável. O primeiro ciclo no 
qual percorri literalmente o Brasil do Chui ao Oiapoque durou 3 anos 
e foram percorridos 70.000 km em 4x4 e geralmente por estradas 
secundárias, intermináveis milhas fluviais. Foram lançados três 
livros (Homem, Terra e Mito) numa coleção já esgotada. Vendi dois 
carros para segurar o projeto embora tenha tido várias importantes 
participações tais como a Kodak Professional, Boticário, Coleman e 
no final a Petrobrás.

8. Você participou da criação do “Museu de Fotografia 
Cidade de Curitiba”, como foi seu envolvimento nesse 
projeto?

Concebi e idealizei o projeto do Museu de Fotografia Cidade 
de Curitiba quando fui Diretor de Artes Visuais da Fundação 
Cultural de Curitiba e como resultado das Bienais Internacionais 
de Fotografia também por mim criadas e com um pensamento 
muito claro em relação à fotografia produzida no Brasil. O Museu 
foi resultado de um valioso acervo que foi se constituindo através 
de aquisições e doações na Mostra Brasil das Bienais. São quase 
2.000 obras onde se incluem coleções muito valiosas e raras. Mas as 
Bienais sucumbiram vítimas da incompetência e desdém público. 
Hoje o Museu está longe de ser um instrumento de referência, sem 
gerência e sem critérios e, com graves ocorrências e danos em seu 
patrimônio.

9. Você tem varias obras expostas em diversos acervos no 
Brasil e no exterior, o que esse reconhecimento traz pra 
você?

Os melhores resultados sempre obtive fora do país e muitas 
delas em situações únicas.  Claro que é gratificante saber que sua 
obra integra coleções privadas e museus. Numa profissão tão 
complexa e difícil como a de realizar projetos pessoais em fotografia 
ver suas imagens reconhecidas é vital.

10. Quais projetos você tem em andamento?
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Estou saindo no final do mês para 
produzir para um livro sobre a cidade do Rio 
Grande no RS contratado por uma editora 
carioca, a Barléu (Francisco Alves). O texto será 
de Eduardo Bueno o que muito me estimula. 
Não consegui obter patrocínio para meu novo 
projeto Expedição Coração do Brasil – Santa 
Catarina através da Lei Rouanet o que é sempre 
muito complexo e difícil. Mas já me acostumei 
e como taurino/leonino não desisto. O último 
que foi Expedição Coração do Brasil-Lagamar, 
foram 4 anos, 3 anos para fechar patrocínios e 
um ano navegando e produzindo.

11. E o que você pode falar sobre seus 
projetos futuros?

Projetos e desejos são muitos. Quero 
dar continuidade ao Gaúcho da Fronteira, 
a População Indígena, Roraima, Serra da 
Capivara, etc e etc. Cada vez mais me volto 
para meu casulo de ilhéu açoriano. Lagamar 
nasceu dessa saga onde nessa região a presença 
açoriana é muito forte e rica assim como o 
próximo de Santa Catarina. Por outro lado 
aguardo resultado de proposta para fotografar 
o arquipélago dos Açores tão longínquos e 
desconhecidos no Brasil.

12. Qual projeto seria a realização de um 
sonho?

Como disse o poeta maior Fernando 
Pessoa “O homem sonha, a obra nasce”. Com o 
tempo e sua passagem surgem questionamentos 
e somos invadidos por pensamentos. Nem tudo 
na vida é fotografar. Aliás sempre digo que a 
melhor foto é aquela que não fiz e guardo na 
alma e no olhar. Com o tempo os sonhos viram 
pássaros e fantasmas, se desfazem e se perdem 
no grande labirinto do mistério.
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Araquém Alcântara, um Desbravador
por Carlos Alexandre Pereira

Araquém me recebeu para uma conversa num 
sábado de muito calor em São Paulo. Ele me recebeu às 13hrs 
no seu escritório e foi logo mostrando seus livros mais recentes, 
principalmente o livro “Amazônia” feito em parceria com o 
roteirista Thierry Piantanida. Este livro foi feito a partir de 
imagens capturadas durante a produção franco-brasileira do filme 
“Amazônia”, que conta a história de um macaco-prego que sai 
ileso de um acidente de avião e precisa aprender a viver na floresta. 
Conversamos um pouco sobre a experiência de participar de uma 
produção cinematográfica, seu papel como consultor especialista 
na floresta e também como fotógrafo do set de filmagem.

Foi meu primeiro contato pessoal com Araquém e ele foi 
logo avisando: “Vou falar muito e quase sempre vou emendar um 
assunto no outro, se achar necessário, vai ter que pedir para eu 
terminar o que estava falando antes, se não, sigo em frente”. Foram 
raras as vezes que pedi para retomar um assunto. Guardei minha 
folha com a lista de perguntas, cuidadosamente planejadas ao 
longo da semana, e deixei-o seguir em frente. Não me arrependo, 
foram três horas de muita conversa e muito aprendizado.

Depois de 30 minutos falando sobre sua participação na 
produção do filme e o livro resultante, ele dispara:

- Você gosta de japonês?

Eram quase 14hrs, ainda não tínhamos almoçado, deduzi 
corretamente que ele se referia ao estilo culinário. Após afirmar 

que sim, pegou o telefone e avisou que estávamos a caminho e 
pediu para irem separando um prato com nome japonês que, 
mesmo ouvindo várias vezes a gravação da entrevista, não me 
atrevo a tentar reproduzir aqui. Pegamos meu carro e seguimos 
em direção ao bairro da liberdade e no caminho a conversa fluía 
incessantemente. Foi assim o tempo todo, um assunto atrás do 
outro, falando sobre sua carreira, seus projetos, um pouco sobre 
sua vida pessoal e principalmente destilando suas opiniões.

Araquém Alcântara é uma pessoa segura. Seguro da sua 
importância como fotógrafo e do seu papel na sociedade como 
cidadão brasileiro. Essa segurança toda vem da sua experiência de 
43 anos de profissão, 47 livros, mais de 20 exposições e diversos 
prêmios conquistados. Mas vem também da sua personalidade 
forte. Ele se define como um desbravador; das matas brasileiras, 
aonde a mais de quatro décadas explora e fotografa; e da fotografia 
brasileira, que cresceu com seu trabalho. Pioneiro em várias 
inciativas dentro de sua profissão e área de atuação, vem abrindo 
caminhos para jovens fotógrafos que se inspiram no seu talento.

A fotografia entrou na vida de Araquém de forma abrupta 
e arrebatadora. O jovem estudante de jornalismo foi hipnotizado 
assistindo as cenas de um obscuro filme japonês em uma sessão da 
madrugada. O filme quase não tinha diálogos, era uma sequência 
de imagens retratando a rotina diária de uma família vivendo no 
isolamento de um ilha, em um ambiente hostil. A história sendo 
contada com imagens. Sua mente foi aos poucos sendo esvaziada e 
preenchida com novas ideias. Naquela noite sua alma foi tomada e 
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sua vida reescrita. Ele seria um fotógrafo.

No dia seguinte, com uma máquina fotográfica emprestada 
e três rolos de filme, saiu pela noite de Santos à procura de um 
assunto. Andou sem rumo pelas docas e ruas da cidade e não 
tirou nem uma foto sequer. Já amanhecendo, quase desistindo, 
avistou uma prostituta no ponto de ônibus. Se aproximou meio 
timidamente, indeciso, e se surpreendeu com a reação da moça.

- Quer fotografar? Então fotografa isso!

E enquanto falava, ela levantou a saia, mostrando o sexo. 
Ainda surpreso fez sua primeira foto. Anos depois, Araquém veio 
compreender que, mais do que a primeira foto, aquela foi sua 
primeira lição de fotografia. É preciso estar sempre atento, pois a 
qualquer momento a vida pode levantar o véu e revelar os seus 
mistérios.

Em 1973 fez sua primeira exposição: “Os Urubus da 
Sociedade”.  Panos pretos cobriam as fotos de urubus, detritos nas 
ruas e o povo encardido. O visitante para ver precisava levantar os 
panos, talvez uma ideia influenciada pela primeira foto.

Um fato interessante na carreira de Araquém; não houve 
experimentação, ou se houve, ele acertou de primeira. Desde o 
princípio ele foi coerente em sua linha de trabalho, não se desviou 
de sua busca incansável pelas imagens que melhor retratam o que 
o Brasil tem de mais belo e ao mesmo tempo mais vergonhoso. 
Sua natureza, sua beleza natural, e a forma como nós brasileiros a 
destruímos consistentemente.

Sua andança pelas matas começou em 1979, em uma matéria 
sobre a exploração desenfreada da Mata Atlântica. Andando a pé 
por matas virgens, subindo e descendo morros, dormindo sob a 
copa de árvores centenárias, foi sua revelação final.

“Uma vez, em plena Juréia, me senti como que ungido para 
essa missão. Uma noite, fui contemplado com a visão da mãe-
de-fogo, também chamada tucano-de-ouro, uma bola de luz com 
rabo de cometa que se desprende dos ermos e se sustenta por uns 
segundos no céu.”

Esse projeto rendeu seu primeiro livro solo “Juréia - A Luta 
pela Vida”, lançado em 1988. Este foi o precursor de muitos outros 
que juntos, iriam formar mais do que um conjunto de livros, mas o 
testemunho de uma vida dedicada à natureza brasileira.

Araquém não fotografa apenas bichos, plantas e paisagens; 
também direciona suas lentes para o povo do lugar, o sertanejo, os 
índios. Perguntei se ele enxergava as pessoas de forma diferente de 
como enxergava a natureza. Não, claro que não. As pessoas fazem 
parte da natureza; são a natureza; sofrem com o desmatamento 
e a exploração desequilibrada, tanto ou mais do que a própria 
natureza.

Uma das histórias de Araquém que mais ficaram marcadas 
na minha memória, eu ouvi, ou melhor, li, a muito tempo atrás. É 
a história de uma de suas fotos mais conhecidas, a foto feita para 
protestar contra a construção de usinas nucleares na Juréia. A foto 
por si só já é impressionante e faz jus a fama, a história apenas 
soma a importância da mesma. Nas palavras do próprio Araquém, 
aconteceu assim:

“Voltei1  mais equipado para uma fotografia de combate 
e denúncia, a social em preto-e-branco, em cores, a ecológica. 
Nessa época, princípios da década de 80, o governo militar vinha 
engendrando duas usinas nucleares justo na região da Juréia. Me 
aliei aos protestos e produzi uma foto lendária. É onde na história 
entra meu pai, Manuel Alcântara, o velho Queco.

Pois num dia de abril de 1981 dispôs-se o velho Queco 
a acompanhar o filho fotógrafo para uma foto contra as usinas 
nucleares. Saímos de Peruíbe, andamos uns 36 quilômetros a pé, 
só paramos em plena Juréia, na praia de Grajaúna, onde as tais 
usinas seriam construídas. Ali o velho Queco, que usava tranças, 
soltou a cabeleira, segurou contra o peito uma foto, solenemente 
emoldurada, mostrando cadáveres insepultos das vítimas de 
Hiroshima. E o filho fez a foto.

A foto correu o Brasil, correu o mundo, como um grito, um 
exorcismo. O velho Queco, profético, com uma tragédia no peito. 
1 Araquém havia voltado de uma viagem a Manaus, onde fez a venda da foto de 
uma onça para uma empresa de pneus e, com o dinheiro recebido comprou seu primeiro 
equipamento profissional de fotografia.
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Jornalistas deram matéria contra as usinas, 
os caiçaras passaram a dizer que era coisa do 
diabo.

Hoje a praia da Grajaúna faz parte da 
reserva ecológica da Juréia.”

Araquém tem muitas fotos famosas 
e muitos livros premiados. Mas certamente 
o mais importante é TerraBrasil. Inspirado 
por Ansel Adams, grande fotógrafo de 
paisagens americano que, em 1938 lançou 
o livro de edição limitada “Sierra Nevada: 
John Muir Trail”, retratando a ameaça de 
descaracterização do vale de Yosemite, 
das florestas de sequoias e do Grande 
Canyon; e investido de um nacionalismo 
idealista, resolveu por em prática um 
sonho. Documentar os 48 parques nacionais 
brasileiros existentes na época.

TerraBrasil é o resultado desse projeto 
pessoal, que durou 15 anos para ser concluído 
e exigiu diversas viagens por todo esse país 
de proporções continentais, retratando e 
documentando todos os parques nacionais 
brasileiros. Araquém conta que nessa época, 
todas as pautas que sugeria aos seus editores, 
de alguma forma o levavam por estas viagens. 
Todo dinheiro que ganhava, financiava as 
viagens que não conseguia encaixar em seu 
trabalho. Começou com os parques mais 
próximos a Santos, onde morava. São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, e assim foi 
seguindo adiante com seu projeto, um parque 
nacional de cada vez.

Na década de 90, faltava documentar 
oito parques na Amazônia e decidiu 
empreender uma viagem final para 
documentar todos de uma vez. A expedição 
planejada para durar dois meses foi concluída 

em cinco. Sequestrado por índios Caiapós, 
pane de avião monomotor e pouso forçado 
no Pará, canoa desgovernada no rio Cotingo 
em Roraima, ameaça de morte com fuzil 
apontado na Transamazônica e malária foram 
algumas das dificuldades que enfrentou ao 
longo da expedição. Nos momentos mais 
difíceis Araquém buscava inspiração na 
jornada de Ansel Adams para reunir forças e 
seguir adiante em sua própria aventura.

O último parque a ser documentado foi 
o Pico da Neblina, o ponto mais alto do país, 
com 2994 metros, no norte do Amazonas. 
Foram 17 dias na mata, ida e volta. Araquém, 
em companhia de seu assistente Marcos 
Blau, dois carregadores yanomamis e dois 
guias, atingiu o pico em 25 de março de 
1995. Emocionado por concluir sua jornada, 
deixou seu registro em um caderninho velho, 
guardado pelos aventureiros em um buraco 
da pedra que sustenta a bandeira do Brasil.

“Aqui, no ponto mais alto da minha 
terra, consagro minha vida, a criar e repartir 
belezas.”

O livro TerraBrasil foi lançado em 
1998, recentemente esgotou sua 11ª edição 
e já vendeu mais de 100 mil exemplares. 
É disparado o livro de fotografias mais 
vendido do Brasil. Sua última versão possui 
248 páginas e 152 fotos, 50% a mais do que a 
edição original.

Chegando ao restaurante japonês no 
bairro da Liberdade, em São Paulo, Araquém 
entra cumprimentando a todos; atendente, 
sushiman, gerente. Aponta para a parede 
mostra três fotografias suas da cidade de São 
Paulo, assinadas e em molduras de qualidade. 
Pergunta sobre os peixes do dia e quais pratos 
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são indicados, depois pede uma degustação dos saquês.

Entre um saquê e outro, Araquém segue contando suas 
histórias e comentando suas opiniões. Fala por exemplo de seu 
desentendimento com a National Geographic, revista com a qual 
colaborou bastante, produzindo inclusive uma edição especial, 
“Bichos do Brasil”.

- Eu rompi com a National quando percebi a mediocridade 
deles em relação ao jornalismo ambiental. Não souberam brigar, 
denunciar. Sem idealismo. Eles estão lá apenas para cumprir 
horário, ganhar salário. Eu, se vivesse assim já teria me matado!

E ele exemplifica esse idealismo em outro ponto da conversa. 
Segundo ele, recentemente escreveu sobre a maior reserva de nióbio 
do país, que incidentemente é uma das maiores, se não a maior 
do mundo. Nióbio seria um mineral muito usado para reforço 
estrutural de ligas usadas na construção aeroespacial. No seu artigo 
ele sugeria a exploração desta reserva de forma sustentável e usar 
os fundos obtidos para preservação da floresta e até mesmo em 
estratégias de mitigação da fome. Uma das respostas que obteve foi 
a seguinte: “Se isso for explorado, que parque você vai fotografar?”.

- Essa é uma visão reducionista de uma pessoa que eu sei 
quem é - é uma ecochata. Cara, você explora racionalmente uma 
coisa, aplica isso honestamente em planos de educação e refloresta. 
Tira um pedaço e refloresta, porque dá pra manter. Ela não 
estabeleceu uma dialética.

Proteção ambiental é o denominador comum da obra do 
Araquém, em defesa das matas, dos recursos naturais, ele não 
poupa ninguém. Segundo ele, até agora, em todo o seu mandato, 
a presidente Dilma Roussef assinou apenas duas leis de criação de 
unidades de conservação. O menor avanço em todos os governos 
desde que ele começou sua batalha na década de 70.

- O governo deveria fazer isso.2 Por que não faz? Por que os 
militares não brigam para explorar aquilo?3 Por que essa visão de 

2 Criar políticas de exploração sustentada dos recursos naturais para ter os recur-
sos financeiros suficientes para criação e manutenção de políticas de proteção ambientais 
eficientes.
3 Reservas minerais, como o nióbio.

que não, que devemos deixar aí. Deixar pra quem? Dá a impressão 
que eles vão entregar isso aí de novo, como entregaram o manganês 
da Serra do Navio, como entregaram o diamante do Piauí. O Brasil 
é um país que entrega sua nacionalidade.

Mas não é só com ecochatos e governo que Araquém se 
desentende. Críticos de fotografia também estão na sua mira. 
Quando uma colunista escreveu dizendo ser uma chatice esses 
fotógrafos ambientalistas que fazem imagens de jacaré de boca 
aberta, de borboletinhas e pássaros em revoada, Araquém ficou 
indignado.

- Ela tá confundindo o imaginário dela, o repertório dela, com 
o objeto da fotografia, a natureza. Não existe esse negócio. Brother, 
o fotógrafo pode entrar aqui e fazer o maior ensaio do mundo e 
ganhar todos os prêmios, com fotos desse restaurante. Depende do 
talento dele.

- Você jamais pode olvidar do documental. O documental 
é a fotografia, cara! O experimentalismo vem da necessidade da 
sociedade por novidades.

São 47 livros lançados, todos sobre o Brasil. Uma obra extensa. 
Pergunto ao Araquém qual o segredo para escolher seus projetos 
e não se tornar repetitivo. Ele para, pensa e fala: “É uma eterna 
batalha, sempre olhando e questionando”. Araquém tem muitos 
projetos, ele aponta para o celular em cima da mesa gravando a 
conversa e fala que deveria fazer mais isso, gravar suas histórias. Se 
fizesse, já teria lançado mais um livro: “Histórias de um Fotógrafo 
Viajante”.

Araquém já viajou pelo mundo, fotografou outras paisagens, 
mas nunca dedicou um livro a estas imagens estrangeiras. Quando 
questionado se a paixão era pela natureza ou pelo Brasil, não 
titubeou.

- Pelo Brasil, mas o Brasil é natureza!

Araquém conta que em uma conversa com Cristiano 
Mascaro, este lhe disse que ouviu elogios de Sebastião Salgado a 
seu respeito. Salgado teria afirmado que Araquém é um fotógrafo 
que ele invejava. Araquém explica orgulhoso, que a razão do elogio 
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seria o fato de que “Salgado é o mundo, Araquém é Brasil!”. Mais 
do que ter sua técnica e sensibilidade fotográfica reconhecida por 
nomes importantes da fotografia, Araquém se orgulha mesmo é de 
ser reconhecido como um arauto do seu país.

- Eu sou um cantador, um intérprete do meu país!

Insistindo no assunto, argumentei que seu talento já era 
reconhecido mundialmente, seria muito fácil ter sucesso em um 
projeto fora do Brasil. Não existiria mesmo a vontade de desbravar 
outras matas, outros desafios? Foi quando confirmou que o 
Brasil não é o único país no seu imaginário. Com o mundo todo 
a sua disposição, escolheria o Japão. As cidades, a prostituição, as 
florestas fechadas, as ilhas diversas, o Monte Fuji, foram algumas 
das possibilidades que citou. Talvez essa preferência venha do 
papel que o filme “A Ilha Nua” de Kaneto Shindo desempenhou no 
seu chamado para fotografia, ou talvez seja apenas uma desculpa 
para se fartar de peixe cru e saquê.

De concreto mesmo ele citou apenas um convite para falar 
sobre a Amazônia na ilustre universidade francesa, a Sorbonne. 
Me pareceu que pelo menos a língua não será problema, visto a 
desenvoltura com que lia os textos da edição francesa do livro 
“Amazônia” que havia em seu escritório. Seria esse o início de um 
roteiro internacional? Nada decidido, mas existe a possibilidade e 
o interesse pelo menos.

Já no fim da tarde, restaurante vazio, somente o gerente ao 
fundo aguardando nossa conversa terminar, Araquém comenta: 
“Acho que tão querendo fechar”. No caminho para deixar Araquém 
em casa antes de voltar a Campinas, é minha vez de responder a 
perguntas.

- Me conta mais da revista, quais as suas ideias? E seus outros 
projetos?

Vou então detalhando como surgiu a ideia da revista, qual a 
minha visão para desenvolvê-la, quais pessoas estão colaborando. 
Falo também sobre meus outros projetos voltados para fotografia. 
Araquém vai ouvindo tudo com atenção e comentando, dando 
sugestões, fazendo perguntas.

- Cara você disse que queria conversar, não apenas mandar 
uma lista de perguntas para eu responder por email. Por isso dei 
a você a oportunidade conversarmos hoje. Trocar ideias. Eu gosto 
disso. Você tem projetos interessantes, no que eu puder ajudar, eu 
vou ajudar. Precisamos disso, ideias novas, diferentes.

Na despedida, agradeci a Araquém pela oportunidade de 
conversarmos, pelo livro que ele me presenteou – um exemplar da 
coleção Ipsis de Fotografia Brasileira, onde ele é o autor do primeiro 
volume – a oferta de ajuda nos meus projetos e, principalmente, a 
franqueza e desenvoltura com que conduziu nossa conversa.

Na estrada, de volta para Campinas, vim ponderando tudo 
que conversamos e já planejando o artigo. Uma coisa era certa, 
precisava passar para o texto toda a autenticidade que o Araquém 
Alcântara demonstra pessoalmente. Se conseguir isso, certamente 
terei grandes chances de sucesso, apenas por seguir o seu exemplo.

*Acesse o website da Fotografia et al em www.fotografiaetal.
com para conferir a entrevista completa com Araquém Alcântara e 
várias outras fotos de livros diversos de sua autoria.
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Amazônia, Planeta Verde
por Carlos Alexandre Pereira

“Amazônia, um lindo livro de fotografias, escrito 
por Thierry Piantanida com fotografias de Araquém Alcântara, que 
tem viajado pela bacia amazônica por quatro décadas, é o companheiro 
essencial para o filme. O livro oferece ao leitor uma excitante exploração 
da floresta tropical comparável a do pequeno macaco, descobrindo todos 
os seus habitantes ao longo do caminho. A primeira parte do livro é uma 
introdução à flora e fauna da floresta, desde o topo das árvores até o fundo 
do rio Amazonas. Como as árvores permanecem em pé? Por que há tantas 
espécies vivendo na floresta? Como a onça-pintada caça? Como é o dia-a-
dia dos macacos que vivem 40 metros acima de nossas cabeças? Como é 
a vida do boto cor-de-rosa? A segunda parte é sobre as pessoas: os índios 
que vivem na Amazônia já a milhares de anos, e as pessoas que pescam 
o pirarucu, o maior peixe de água doce do mundo. O livro descreve a 
destruição da floresta, mas revela que 50% da floresta é agora protegida, 
e o desmatamento está diminuindo rapidamente. O livro, supervisionado 
por especialistas em suas áreas, também contém imagens 3D, assim como 
sequências interativas do filme.”

É assim, originalmente em inglês no material de divulgação 
disponível no Brasil, que o livro “Amazônia” foi lançado em 
francês e alemão, numa edição de 120 mil exemplares. O filme, que 
deu nome e motivo ao livro, foi filmado inteiramente em 3D na 
floresta amazônica. É a história de Saï, um macaco-prego, nascido 
e criado em cativeiro, que após um acidente de avião, se encontra 
sozinho e perdido na floresta. Enfrentado um mundo novo, no qual 
a vegetação densa cobre tudo, Saï precisa achar seu caminho e se 
proteger das dificuldades da vida selvagem. Ele se depara com 
vários tipos de animais; onças, jacarés, sucuris, antas e capivaras 

entre outros. Saï logo entende que precisa achar outros macacos-
prego e ser adotado por eles para garantir sua sobrevivência.

A ideia original dessa produção cinematográfica franco-
brasileira partiu da produtora francesa Biloba, responsável por 
outros filmes do gênero, como “O Planeta Branco”. No entanto, 
para realizar o filme “Amazônia”, logo ficou evidente que a 
produtora francesa precisaria de auxílio financeiro e apoio técnico 
de especialistas na Amazônia. Convidaram então a produtora 
brasileira Gulane. Foi aí que o nome de Araquém Alcântara 
começou a aparecer no projeto.

Araquém foi convidado pela Gulane inicialmente para 
atuar como consultor especialista na Amazônia. Sua função era 
apresentar sugestões de locações para as diversas cenas do filme e 
oferecer seu conhecimento para que os produtores e diretor do filme 
pudessem planejar o roteiro de trabalho das filmagens. No entanto, 
logo Araquém mostrou que é muito mais do que um especialista 
em Amazônia. Seu talento como fotógrafo e seu ímpeto constante 
de produzir livros fotográficos sobre a natureza brasileira foram 
consistentemente dando forma a ideia de um livro de fotografias 
que complementasse o projeto do filme.

E assim foi criado o livro “Amazônia”, feito em parceria 
com o roteirista Thierry Piantanida. Este livro foi feito a partir de 
imagens capturadas durante a produção do filme. Umas poucas 
imagens usadas na seção “making-off” foram feitas por membros da 
produção e algumas outras foram retiradas do filme para produzir 
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as poucas imagens 3D que fazer parte do livro; todas as outras são 
de autoria do Araquém. Conversei um pouco com Araquém sobre 
a experiência de participar em uma produção cinematográfica, 
seu papel como consultor especialista na floresta e também como 
fotógrafo do set de filmagem.

Araquém diz orgulhoso que foi convidado por Fabiano 
Gulane por este conhecer e admirar seu extenso trabalho como 
fotógrafo de natureza, especialista em floresta amazônica. Araquém 
foi entrevistado por vários roteiristas e foi envolvido nas viagens 
de reconhecimento.

“Inicialmente, eu mostrei um mapa da Amazônia ao diretor 
e produtores e aconselhei sobre várias locações em potencial para 
filmagem. Ao longo de uma série de reuniões, nós discutimos as 
várias possibilidades sob os aspectos ambientais, financeiros e 
logísticos.”

Araquém conta que deu várias sugestões, algumas foram 
aceitas e outras não, principalmente pelos altos custos que iriam 
acarretar. Uma das sugestões de Araquém aceita pela produção 
do filme foi a de filmagem no Parque Estadual do Cristalino, um 
lugar de beleza imensa e que reúne vários dos aspectos da floresta a 

serem retratados no filme, e por isso, ideal como uma das locações.

Araquém fala também uma de suas sugestões não aceitas. Ele 
queria que o acidente do avião acontecesse de forma espetacular, 
com o avião saindo de uma densa camada nuvens de frente para 
o Monte Roraima, evitando a batida frontal com a montanha, mas 
caindo na selva abaixo.

“Eles falaram que iria ficar muito caro para filmar num local 
tão remoto, mas ficaria sensacional”, se lamenta Araquém.

Araquém acabou se envolvendo mais profundamente na 
produção do filme do que previa o convite originalmente recebido. 
Araquém se tornou o fotógrafo oficial do set de filmagens. 
Enquanto converso com Araquém e escuto suas histórias, fico 
imaginando ele nas reuniões com a equipe de produtores, com 
toda sua exuberância e empolgação com seu assunto preferido, a 
natureza. E mais, fico imaginando ele a todo o momento, tentando 
mostrar aos produtores que o filme não ficaria completo sem um 
livro de fotografias como companheiro.

Foi certamente esse entusiasmo todo que Araquém mostra 
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sobre o seu trabalho que convenceram os 
produtores que Araquém era a pessoa certa 
para manter na equipe como consultor e 
fotógrafo, o que levou naturalmente a criação 
do livro de fotografias. No entanto, essa foi 
a primeira experiência de Araquém como 
fotógrafo de set de filmagens, aliás, foi sua 
primeira experiência em uma produção 
cinematográfica.

“A experiência de estar no set 
de filmagens como fotógrafo foi muito 
gratificante, especialmente porque foi 
possível conversar extensivamente com o 
diretor e toda a equipe, e contribuir com o 
ponto de vista de alguém acostumado a viver 
na floresta amazônica.”

Eu tive o prazer de ter o livro comigo 
por alguns dias, gentilmente cedido pelo 
Araquém, para escrever este artigo. O livro 
é sem dúvida de excelente qualidade, as 
fotografias são maravilhosas e mostram todo 
o estilo e beleza que já nos acostumamos a 
esperar do trabalho do Araquém. O livro 
tem 232 páginas, mede 240 x 310 mm, e custa 
€35,00 na França e Alemanha, países em que 
está sendo vendido. No momento não há 
planos de produzir uma edição brasileira do 
livro, a princípio teremos apenas exemplares 
importados.

Em tempo, a produtora brasileira 
Gulane, responsável por várias produções 
de sucesso como “Carandiru”, “O Ano em 
que Meus Pais Saíram de Férias” e “Até que 
a Sorte Nos Separe”; trouxe também para 
equipe de produção do filme, o roteirista 
brasileiro Luiz Bolognese, responsável entre 
outros sucessos por “Bicho de Sete Cabeças”, 
outra produção da Gulane.
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Coleção Ipsis de Fotografia Brasileira
por Carlos Alexandre Pereira

No dia 5 de Novembro de 2013 foi lançado a Coleção Ipsis 
de Fotografia Brasileira, que traz no seu primeiro volume o trabalho 
de Araquém Alcântara. Esta coleção é uma inciativa da empresa 
Ipsis Gráfica e Editora, que segundo seu presidente, Fernando 
Ulmann, é um modo de retribuir a fotógrafos, produtores culturais, 
editores e artistas, o prestígio e apoio que a Ipsis tem tido destes 
profissionais no momento de reproduzir em papel as imagens 
capturadas e criadas por eles.

Para desenvolver a coleção, Fernando Ulmann convidou Eder 
Chiodetto, que além de jornalista e autor de livros, é um importante 
curador e pesquisador de fotografias no cenário nacional. Eder 
realizou a curadoria de alguns dos livros de Araquém Alcântara 
que, por sua vez, foram produzidos pela Ipsis. Essa parceria em 
diversos trabalhos recentes facilitou o desenvolvimento do projeto 
entre idealizador, executor e autor. Deu tão certo que já há planos 
para a produção de mais nove outros volumes, com importantes 
nomes da fotografia nacional, entre eles Thiago Santana e Cristiano 
Mascaro.

Sobre o primeiro volume, Eder Chiodetto conta que 
considera Araquém um autor de muitas facetas, com um acervo 
entre os mais importantes do país, pela abrangência e qualidade 
dos registros dos nossos ecossistemas. Chiodetto diz ainda, “Gosto 
particularmente da sensibilidade que ele possui em perceber e 
registrar a luz em situações especiais. Se na cor esse é um dom que 
o tornou mundialmente conhecido, no P&B essa capacidade de 
verter luminosidade em tons de cinza é onde enxergo o seu clímax 

como fotógrafo e poeta. Daí a opção que fizemos pelo livro em 
P&B, editado como uma partitura rítmica de tonalidades de cinza.”

Para compor a coleção, Ulmann pediu a Chiodetto que esta 
retratasse diversos aspectos do Brasil. “Então sugeri uma lista de 
autores e trabalhos de cunho mais documental com enfoque no 
Brasil contemporâneo. A fotografia documental brasileira é de 
excelente qualidade e ainda não se firmou como merece no circuito 
de exposições e publicações.” Chiodetto explica ainda que o critério 
inclui autores que já possuem um trabalho relevante, acervos bem 
estruturados e pesquisas reconhecidas em determinados campos 
da cultura nacional. Outro desejo de Chiodetto é integrar à Coleção 
autores de diversos estados brasileiros.

Perguntado sobre como visualiza a coleção completa, 
Chiodetto diz que almeja uma coleção que reflita de forma 
contundente as belezas desse país, por meio de pontos de vista 
dialéticos, além de servir como um bom panorama sobre a qualidade 
inequívoca da fotografia documental brasileira contemporânea.

Em minha conversa com Araquém perguntei a ele sobre a 
coleção. Ele me disse estar muito feliz em participar deste projeto e 
que se sentiu honrado pelo convite, não só por integrar a coleção, 
mas também por estrear o primeiro volume da mesma.

Ao final da nossa conversa, recebi de presente de Araquém 
um exemplar do primeiro volume da coleção. Apesar do tamanho 
reduzido (16,5x14,5cm), trata-se realmente de um livro de muita 
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qualidade, com 222 páginas, um texto introdutório de autoria 
de Eder Chiodetto e muitas das melhores imagens de Araquém 
Alcântara, todas em P&B.

Entre as imagens escolhidas, notei algumas das mais 
emblemáticas da carreira de Araquém, como por exemplo a foto de 
seu pai, feita como protesto aos planos de construção de uma usina 
atômica na Juréia e a foto de uma onça, mordendo um tronco no 
rio, feita bem no início de sua carreira e que segundo ele, garantiu 
os fundos necessários para adquirir seu primeiro equipamento 
profissional de fotografia.

Enfim, um início promissor para uma coleção que tem 
grandes chances de, completa, ser uma ótima referência do melhor 
da fotografia documental brasileira contemporânea.
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China
por Gui Galembeck & Tatiana Ribeiro

E é justamente porque nos tornamos fotógrafos de profissão 
que não encontrávamos mais tempo para fotografar para nós 
mesmos, sem o cliente, sem o contrato, sem briefing, sem horário, 
sem nada, só por amor. Que grande ironia: somos fotógrafos 
porque gostamos de fotografar e deixamos de fotografar porque 
viramos fotógrafos. Foi nessa junção entre necessidade de férias 
com necessidade de fotografia autoral que fizemos as malas, era 
hora de deixar um pouco o estúdio de lado para praticar o amor 
desambicioso.

E o destino foi decidido de maneira bem simples:

- O que mais gostamos de fotografar? Gente! E aonde tem 
bastante gente? Pegamos então um voo rumo a China no dia 3 de 
março de 2013.

Na mão um caderninho cheio de endereços em ideogramas, 
nas costas o equipamento fotográfico finamente escolhido e 
preparado, na barriga o frio sempre presente. Tem quem saia de 
férias para se distrair, mas a gente vai mesmo é para se atrair. 
Passamos cerca de dois meses estudando. Lemos cada relato dos 
blogs de viagem brasileiros sobre a China, estudamos a cultura, 
os hábitos, desenhamos o trajeto sobre o mapa duas, quatro, cinco 
vezes até fecharmos o roteiro, reservamos os hotéis, pesquisamos 
os trens, os monumentos, as comidas, a historia, decoramos frases 
em chinês, tiramos vistos, tomamos vacina, compramos casacos 
novos, tudo para que no final de um voo de cerca de 30 horas a 
gente percebesse em menos de um minuto que ainda assim não 

entendíamos nada a nossa volta, absolutamente nada. Tudo era 
novo, tudo era mistério. Perfeito, concluímos.

A China nos recebeu sem muita atenção. Ela corre desesperada 
24 horas por dia, 7 dias por semana sem descanso, sem intervalo, 
sem tempo para mimar o gringo. Chegamos a Pequim ainda de dia 
e já nos sentimos engolidos pela cidade com seu transito exuberante 
de todos os modelos de carros, bicicletas, riquixás, motos entre 
outros tipos de artefatos para se locomover, os quais eu não saberia 
nomear, em avenidas gigantescas com guardas no centro tentando 
reger aquela bagunça linda e complicada.

Tudo era grande, tudo era longe, tudo tinha muita gente e 
tudo era escrito somente em ideogramas imensos que avisavam 
coisas importantíssimas às quais não fazíamos a menor ideia o que 
eram. E a gente ali no meio de Pequim, descobrindo que não é nada 
naquele mundaréu de chinês, feliz da vida. Ficamos hospedados 
dentro de um tradicional hutong, desses que povoam nosso 
imaginário sobre a China, com as casinhas cinza, ornadas com 
ideogramas vermelhos, chão de terra batida e ruas que formavam 
um verdadeiro labirinto e aos poucos desembocavam em avenidas 
modernas e iluminadas de prédios imensos que alienavam o 
espaço antes tradicional, mas agora internacional. Apesar das 
visitas aos monumentos clássicos como a grande muralha, a cidade 
proibida, o templo do céu, entre outros pontos de fato imperdíveis 
a qualquer pessoa que visite Pequim e queira entender a historia do 
país, logo percebemos que só nos hutongs nos sentíamos realmente 
satisfeitos como fotógrafos.
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Tudo era foto. A senhora cozinhando na rua, as pessoas 
de pijamas indo a banheiros públicos, as inúmeras bicicletas, os 
grupos que jogam cartas nas praças, enfim, cenas que configuravam 
sempre a ideia de uma China clássica, intocada e parada no tempo, 
rodeada pelo universo da China urbana, superpopulosa, moderna. 
Os hutongs são verdadeiros parques de diversão para fotógrafos. 
Mais fotogênicos do que qualquer Buda milenar já fotografado 
e refotografado diversas vezes por dia, eu acho. E éramos quase 
sempre muito bem aceitos com a câmera na mão. O chinês 
geralmente é curioso, bem humorado e não costuma a se importar 
com a câmera. Se não querem ser fotografados fazem que não, 
mas não criam caso, sorriem e logo se esquecem da sua presença. 
Além disso, nos sentíamos extremamente seguros em carregar 
equipamentos, em nenhum momento nos sentimos vigiados ou 
sob qualquer ameaça de furto ou assalto. A China é muito segura, 
ponto importante para qualquer turista.

E os primeiros dias em Pequim se passaram deliciosos e 
rápidos, entre grandes monumentos e hutongs riquíssimos de vida. 
Em pouco tempo começamos a pegar o ritmo do país. Acordávamos 
cedo para pegar o os primeiros raios de sol nas vielas dos hutongs 
e logo a cidade engolia a gente até tarde da noite numa correria 
insana de ver tudo o que Pequim tem e mesmo assim saber que 
nem em uma vida toda conseguiríamos. Deixar Pequim foi quase 
uma dor, subimos de coração apertado no voo da Air china.

Seguimos então viagem para Xi`an, cidade escolhida por 
abrigar os guerreiros de terracota e lá ficamos hospedados no Muslim 
Quartier que começa exatamente embaixo da antiga torre do sino 
da cidade. A impressão que se tem é que ela funciona como uma 
espécie de portal que divide as avenidas modernas e com aspecto 
comum de qualquer grande cidade, do mundo antigo e pitoresco 
em que vive aqueles quarteirões muçulmanos em suas incontáveis 
barraquinhas de comida. A cena era impressionante, mulheres 
com lenços de todas as cores, espetinhos de carne, nozes e sucos de 
romã oferecidos aos berros em cada canto por preços baixíssimos, 
cozinheiros fumando na rua no pequeno intervalo entre um wok 
e outro e pra finalizar passou pela gente um casamento inteiro 
no meio da rua, como uma passeata, o qual seguimos curiosos e 
ansiosos para fotografar, e logo fomos convidados a nos unir a 
festa. E claro, aceitamos o convite.

Apesar dos famosos e lindos guerreiros, Xi`an sempre será 
lembrada por mim por aqueles quarteirões muçulmanos. Quando 
penso na viagem toda, a saudade maior bate ainda por eles. Suas 
especiarias gastronômicas nos impressionaram tanto que nos 
deixamos passar os dias ali, entre fotografar e comer. E comer 
na China sempre era uma aventura. A princípio, tivemos uma 
má impressão, tudo parecia ser uma espécie de miojo. Acontece 
que o preconceito era nosso, o noodles é um prato extremamente 
complexo, com a massa fresca feita na hora, o caldo super 
estruturado, com centenas de combinações de massas, cogumelos, 
tipos de carnes e legumes. A aparência pode não ser exatamente 
apetitosa para nossos padrões, mas o sabor quase sempre era 
divino e encontrávamos em todos os restaurantes. Era como arroz e 
feijão no Brasil. E aprendemos a nos aventurar com todos os outros 
pratos que vimos. Assim tivemos bons momentos com espetinhos 
de polvo, bolinhos fritos de carne de porco com cominho e noodles 
verdadeiramente reconfortantes e quentes no final de um dia de 
frio e outros nem tanto como a salsicha branca doce e o bolo de 
frango com cobertura de açúcar e chocolate.

A pessoa que imagina um escorpião no palito quando pensa 
na China tem uma visão limitada, deturpada e caricata sobre uma 
culinária que é simplesmente milenar. De lá pegamos o nosso 
primeiro trem com destino para Pyngao. Viajar de trem na China 
tem toda uma importância sociológica, um país daquele tamanho só 
se conecta de forma barata pelos trilhos e nos vagões você convive 
irmãmente com os chineses. Troca sorrisos, experimenta comidas, 
divide mesas de frente a janela e água quente para os noodles, 
enfim, acaba passando todo tipo de sentimento, do estranhamento 
cultural a identificação humana, e no final da viagem se despede 
dos companheiros de vagão como quem se despede de amigos de 
longa data.

Pyngao é uma cidade parada no tempo. Foi rica no passado, 
mas teve uma queda brusca em um tempo de crise. Toda a riqueza 
saiu de fininho dali e deixou intocados os pátios e mansões de 
família. Esse ar decadente e intacto atrai hoje em dia o turismo cult e 
é disso que a cidade vive. Em alguns pontos me lembrava um pouco 
com Paraty. Ali em Pyngao descansamos. Nos demos bons jantares, 
alugamos bicicletas para andar em volta do muro antigo, tomamos 
cerveja chinesa e tiramos umas férias do equipamento fotográfico 
pesado para dar aos nossos ombros um tempo enquanto o Iphone 
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fazia hora extra. Foram férias dentro das férias. E no final fotografar 
com o Iphone era sempre mais discreto e silencioso do que com a 
câmera, o que nos rendia cenas onde interferíamos menos.

E para fechar com chave de ouro, fomos a cidade de Datong. 
Datong nos pareceu comum, crua, suja a primeira vista, sobretudo 
para quem vem de Pyngao. Grande como qualquer cidade chinesa, 
mas com uma mentalidade incrivelmente diferente de Pequim. 
Tínhamos sempre a impressão de que nunca antes um ocidental 
havia passado por lá porque éramos parados a todo momento na 
rua por chineses que só queriam de fato nos olhar e durante algum 

tempo cheguei a me perguntar porque havíamos colocado Datong 
em nosso roteiro até conhecer as Grutas de Yungang, patrimônio 
mundial da Unesco, são 51 grutas ao longo de uma encosta que 
hospeda cerca de 51 mil estátuas budistas esculpidas direto nas 
pedras, sendo a maior com quase 17 metros de altura. Fiquei 
encantada. De todos os monumentos que vi na China, e foram 
muitos, as grutas e seus budas milenares foram as mais chocantes. 
Nunca vi nada como aquilo. Não esquecerei.

De Datong voltamos a Pequim de trem e assim fechamos 
nosso roteiro. Foram 30 dias, 2.500 quilômetros, 4 cidades e muitas 

fotos. Voltamos ao Brasil cansados, felizes e com um material 
delicioso de se ver, rever, selecionar e editar durante meses. Foi 
como renovar nossos votos matrimoniais com a fotografia.

Penso hoje, que a viagem em si só foi possível porque a China 
tem uma infraestrutura invejável a preços extremamente honestos 
e a comunicação não é tão complicada quanto parece. Basta querer 
e tentar. O chinês te percebe como humano, é cordial e receptivo.

E assim uma parte do material foi parar na exposição que 
chamamos de “Feito na China”. De Campinas passou por São 

Paulo na Galeria F2.8 e em breve segue para Brasília. A ideia é que 
continue assim, em movimento. Foi publicada também no caderno 
de turismo do Jornal Folha de São Paulo e agora cá estamos na 
Fotografia et al. É sempre tão bom dividirmos a nossa historia com 
colegas de paixão.

Esperamos de fato que sirva de combustível para que todos 
os adictos da fotografia como nós deem a si mesmo um tempo para 
registrar esse mundo imenso a nossa volta.
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Exposição Stanley Kubrick
por Carlos Alexandre Pereira & Jorge Sato

Entre 11 de outubro de 2013 e 12 de janeiro de 2014, 
o MIS-SP apresentou a Exposição Stanley Kubrick, em parceria 
com a Mostra Internacional de Cinema. Inédita na América Latina, 
a exposição tem curadoria original de Hans-Peter Reichmann, do 
Deutsches Filmmuseum de Frankfurt, e colaboração de Christiane 
Kubrick, viúva do artista e, The Stanley Kubrick Archive da 
University of the Arts London. Sua organização contou ainda 
com o apoio da Warner Bros. Pictures, Sony-Columbia Pictures 
Industries Inc., Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Universal 
Studios Inc. e SK Film Archives LLC. Após sua inauguração, em 
2004, no Deutsches Filmmuseum Frankfurt, “Stanley Kubrick – The 
Exhibition”, passou pelas cidades de Berlin (2005), Melborn (2005-
2006), Gante (2006 – 2007), Zurique (2007), Roma (2007 – 2008), 
Paris (2011), Amsterdam (2012) e Los Angeles (2012 – 2013), antes 
de chegar ao MIS-SP.

Quem visitou a exposição teve a oportunidade de conferir 
mais de 500 objetos e perceber a singularidade das obras e 
influências do diretor na trajetória do cinema mundial a partir 
de centenas de documentos originais, como materiais em áudio e 
vídeo e diversos objetos de cena, documentos e fotos utilizados em 
seus longas-metragens.

André Sturm, diretor executivo do MIS-SP, concebeu e 
adaptou uma expografia exclusiva com o objetivo de proporcionar 
aos visitantes uma experiência sensorial inovadora no rico universo 
desse cineasta norte-americano.

“Cada espaço reserva grandes surpresas, e temos certeza de 
que essa exposição será inesquecível para cada um dos visitantes. 
A ideia é que ela incentive não só os admiradores de Kubrick, 
como também grande parte do público que desconhece o universo 
deste grande diretor”, disse André por época da inauguração da 
exposição.

Kubrick é autor de grandes clássicos do cinema e reconhecido 
pelas inovações técnicas, diversidade e riqueza dos temas e 
conceitos apresentados ao longo de sua carreira como fotógrafo, 
diretor, roteirista e produtor. Mais do que trazer uma cronologia 
do artista, desde o início da sua carreira como fotógrafo nos anos 
1940 até os últimos filmes que concebeu, a exposição apresentou a 
singularidade de sua obra e suas influências em seções dedicadas a 
clássicos como Lolita (1962), 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), 
Laranja Mecânica (1971) e O Iluminado (1980).

A expografia foi montada em seções, onde a primeira 
apresentava as lentes originais usadas em seus filmes e algumas de 
suas máquinas fotográficas, além da cadeira que ele costumava usar 
nos sets de filmagem. As demais seções apresentavam, pela ordem, 
a filmografia do diretor e, espaços dedicados a filmes diversos. 
Depois vinham os espaços dedicados a filmes mais recentes como 
“A.I Inteligência Artificial” e “De Olhos Bem Fechados”.

Na sequência, documentos, fotografias e objetos de cena dos 
filmes Napoleão e Aryan Papers, projetos nunca realizados por 
Kubrick. É nestes documentos em que se podia observar o enorme 
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trabalho de pesquisa de Stanley.

Sendo de Campinas, não é sempre que vou visitar exposições 
em São Paulo, mas dessa vez fiquei curioso, não só pelo assunto 
da exposição, mas também pela divulgação voluntária feita 
pelo fotógrafo Jorge Sato. Sua empolgação com a exposição era 
contagiante.

Aproveitando uma ida a São Paulo devido a outro 
compromisso, marquei com o Jorge de visitarmos a exposição 
(ele pela enésima vez) e conversarmos sobre alguns projetos. 
Acabamos nos desencontrando, mas a visita à exposição ocorreu, 
e valeu a pena. Nem sempre temos a oportunidade de termos ao 
nosso alcance exposições tão bem montadas e sobre assuntos tão 
interessantes, quem foi sabe do que estou falando e quem não foi, 
deveria ficar mais atento às próximas produções similares do MIS-
SP, eu certamente ficarei.

Como sempre que vou a São Paulo, levei minha Minolta 
Dynax 60 e um filme; se não me engano, dessa vez foi um Ilford 
FP4 PLUS 125. Ok, filme, baixo ISO, museu, pouca luz, sem flash, 
sem tripé; mas o legal é isso, ser criativo. E mais uma vez o Sato 
mostrou que em termos de criatividade eu ainda tenho muito que 
aprender com ele. Vou ser sincero, a exposição por si só já valeria 
um artigo, mas por outro lado, já acabou ‘neh’. A verdadeira razão 
desse artigo é dar espaço as imagens da exposição feitas pelo Jorge 
Sato. Para situar melhor, fiz algumas perguntas ao Sato.

1. O que você achou da exposição?

A mostra Stanley Kubrick no MIS foi uma das melhores e 
mais imersivas exposições que já visitei, com direito a centenas de 
documentos originais, fotos, objetos de cena e documentários sobre 
técnicas, bastidores e até mesmo sobre o impacto emocional das 
trilhas sonoras nas cenas mais clássicas, de Beethoven em Laranja 
Mecânica à Strauss em 2001: Uma Odisséia no Espaço.

Lembro que enquanto estava organizando os detalhes para a 
exposição São Paulo Neo Noir no MIS (ainda no primeiro semestre), 
eu já estava na expectativa e contando os dias para a mostra do 
Kubrick, afinal uma das referências do meu ensaio foi justamente o 
filme 2001, com sua esfera misteriosa e sombria.

2. Por que você quis fotografar a exposição?

Assim que entrei e vi que não era uma exposição tradicional, 
mas sim uma expografia exclusiva criada pelo MIS replicando os 
cenários dos filmes com as suas respectivas atmosferas , eu pensei 
“Com quais câmeras irei fotografar tudo isso?” Sim, foi pensado 
no plural porque era muita coisa para ser representado em apenas 
um formato fotográfico. Acabei levando cinco câmeras analógicas 
(cada uma com sua respectiva característica) durante as diversas 
visitas que fiz à mostra (acredito que seis vezes).

3. Por que você optou por lomo para fazer as fotos?

Kubrick era conhecido pela riqueza e diversidade dos temas, 
ele mesmo dizia que não havia um padrão em seus filmes e que 
sempre tentava não ser repetitivo. Era um pesquisador exímio em 
busca de referências para suas obras e sempre buscava inovações 
técnicas visando um resultado impactante e criativo. 

Ele acreditava que o espectador sentia-se atraído por 
enigmas e alegorias, por essa razão, não gostava de fazer filmes 
em que tudo era explicado de forma clara e sem ruídos preferindo 
deixar o espectador e os críticos interpretarem com seus próprios 
significados. 

Admiro muito todas essas características e tento seguir os 
ensinamentos do mestre em meu trabalho autoral: sendo lomo ou 
não, sempre busco um resultado diferente, pesquisando referências 
de técnicas e de repertório para dar profundidade ao tema e não 
cair na mesmice, e fazendo múltiplas exposições para alterar ou 
até mesmo criar novas realidades, deixando cada um interpretar 
do seu jeito.

*Visite o site da Fotografia et al em www.fotografiaetal.com 
para ler a entrevista completa do fotógrafo Jorge Sato e aproveite 
para conferir mais fotos de sua autoria.

*Agradecimentos ao MIS-SP pelas informações fornecidas 
através de sua assessoria de comunicação.
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Como Valorizar sua Produção Artística
por Alan Bamberger

Eu aposto que você não sabe que poderia pegar sua obra 
de arte pronta, que está parada no seu estúdio, e aumentar o seu 
valor neste instante, não é mesmo?  Não, você não precisa mudar 
nada na sua obra. Não, não há nenhum truque. Estes são métodos 
100% legítimos e testados pelo mercado de arte, que provocam 
respostas positivas de colecionadores experientes e bem informados 
(e compradores em geral), obtendo valores mais altos pelas obras 
de arte. E eu vou lhe dizer exatamente quais são e como usar estes 
métodos para valorizar seu trabalho. Pronto para aumentar seu 
faturamento? Excelente.

Aqui vai a ideia básica. Pegue duas obras idênticas. Uma 
que você não sabe nada a respeito e outra que você sabe tudo a 
respeito. No momento elas possuem o mesmo preço, você gosta 
das duas igualmente e você poderia comprar qualquer uma das 
duas. Qual das duas você compraria? Correto, a que você conhece 
bem. Por quê? Porque quanto mais você conhece sobre uma obra 
de arte, quanto melhor e mais profundamente você a entende; 
mas você a aprecia e mais significado ela tem para você em mais 
de um nível. Em relação ao mercado, quanto mais informação e 
contexto possuírem uma obra de arte, mais atrativa esta é para os 
compradores. Por quê? Porque é mais fácil vender (ou revender) 
obras que você pode descrever e explicar em mais profundidade do 
que obras que são mais obscuras.

Em outras palavras, você adiciona valor a obra de arte 
apenas informando, incrementando e aprofundando a experiência 
que as pessoas têm ao apreciá-la. Qualquer artista, inclusive você, 

pode adicionar valor a qualquer obra instantaneamente e, portanto, 
aumentando a percepção de valor desta aos olhos de colecionadores 
sérios, e muito possivelmente, o preço que estariam dispostos 
a pagar por esta obra. Os seguintes procedimentos funcionam 
sempre. Portanto, pegue alguma obra de arte sua e vamos por em 
prática...

Antes de mais nada, assine sua obra. Ou se já está assinada e 
apenas pessoas que você conhece reconhecem a assinatura, assine 
de forma que pessoas que não o conheçam pessoalmente possam 
reconhecer seu nome (por mais surpreendente que possa ser, nem 
todo mundo te conhece). Não há nada mais importante que você 
possa fazer do que assinar sua obra de arte de forma legível porque, 
sem exceções, quase sempre a primeira pergunta feita quando as 
pessoas veem uma obra de arte é, “Quem é o artista?”. E dado duas 
obras de arte idênticas, uma assinada e outra não, a obra assinada 
é mais valiosa e será vendida por um valor mais alto do que a obra 
não assinada. Por quê? Quando um artista coloca seu nome em 
uma obra de arte, isso significa essencialmente que está terminada, 
pronta para ser exibida e “oficialmente aprovada”.

Você pode assinar sua obra atrás, na lateral, no topo, inserida 
na composição, não importa. Não faz diferença. Seu nome não 
precisa ficar em evidência ou interferir com a obra, mas precisa 
estar lá, e precisa ser legível. Se você tem uma assinatura ilegível e 
você gosta dela, tudo bem. Mas de um jeito de assinar seu nome de 
forma legível em algum outro lugar da obra para que você possa 
ser identificado. Mesmo que você já seja conhecido mundialmente, 
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cedo ou tarde, pessoas nascerão e não o conhecerão. E se algum 
deles por acaso herdar ou vir a possuir uma obra de arte sua, eles 
não saberão o que fazer, porque eles não saberão quem você é ou 
quão famoso você foi, o que quer dizer que eles podem descartar 
sua obra, o que acontece mais frequentemente do que você pensa. 
Acredite.

Nomeie sua obra. Você pode imaginar um livro, um filme 
ou uma música sem um nome? Claro que não. Arte não pode ser 
diferente. Mesmo que você crie obras de arte que não possuam 
nomes, então nomeie-as como “sem nome”. Dado duas obras de 
arte idênticas, uma nomeada “sem nome” e outra sem nome, a 
obra nomeada “sem nome” vale mais do que obra sem nome. Por 
quê? Porque você sabe que a primeira é nomeada “sem nome”, 
enquanto que a segunda, você não faz ideia se algum dia já teve 
algum nome ou não. Se você não gosta ou não usa nomes, explique 
de alguma forma porque você não nomeia suas obras de arte. Dado 
duas obras de arte idênticas, uma com uma explicação do porque 
não possuir nome e a outra sem nenhuma explicação, a obra com 
explicação valerá e venderá por um valor mais alto que a obra sem 
explicações. Você pode até ir mais além e escrever na sua obra o 
nome dela; colecionadores gostam disso.

Registre a data. Alguns artistas não gostam de registrar a 
data de suas obras porque imaginam que os compradores querem 
apenas as mais recentes, ou porque eles querem dizer qualquer que 
seja a data que eles imaginam que o comprador gostaria de ouvir. 
Se for este o caso, então registre a data em segredo, em código, 
escondida na composição, em sua agenda ou em uma lista de 
inventário. Quando você for velho e famoso, aqueles registros vão 
vir a calhar, como por exemplo para sua retrospectiva no MOMA. 
Dado duas obras de arte idênticas, uma datada e outra não, qual 
você compraria? Compradores experientes preferem saber a idade 
da obra de arte do que ficar adivinhando.

Outro fato interessante sobre obras de arte e datas: Quanto 
mais famoso você fica, mais significante seu trabalho inicial se 
torna em relação ao seu trabalho atual; colecionadores competitivos 
adoram dizer coisas do tipo “A minha é mais antiga que a sua” ou “O 
artista fez a minha primeira e a primeira é melhor”. Se você se tornar 
muito famoso, seus trabalhos mais antigos irão provavelmente, 
começar a vender melhor e por valores mais altos que os seus mais 

recentes. Quando você é novo, compradores querem coisas novas; 
quanto mais conhecido você se torna e quanto mais você avança 
na sua carreira, mais eles tenderão a se interessar pelas coisas mais 
antigas. Você sabe o que mais isso quer dizer? Guarde uma parte 
do seu melhor trabalho inicial e deixe-a como se fosse uma conta de 
investimento para aposentadoria.

Numere. Se você for um criador de impressões, artista digital, 
fotógrafo, escultor, ou se você faz várias versões do mesmo tipo, 
determine um número de edições, nunca mude essas determinações 
e numere todas as peças de cada edição consecutivamente. 
Compradores de séries limitadas esperam exclusividade baseada 
no tamanho das edições, e eles equacionam o valor com o tamanho 
destas edições (quanto menor a edição, mais exclusiva e mais 
valiosa ela é). Antes de comprar, eles querem saber quantos são, 
qual item eles vão adquirir, e mais importante, que o investimento 
deles está protegido pela sua palavra de que a edição não vai ser 
alterada.

Explique. As pessoas querem saber coisas como o que sua 
obra de arte quer dizer, qual a razão dela ter sido criada, como 
foi criada, onde começa, onde termina e o que aconteceu entre o 
início e o fim. Você não precisa ser técnico e tedioso. Qualquer 
coisa entre uma sentença e dois parágrafos está bom. Ou escreva 
uma breve descrição de cada peça ou para uma série em particular, 
ou explique de maneira geral sua filosofia de trabalho em sua 
descrição, catálogo, website ou entrevista ou artigo a seu respeito. 
Se você não sabe explicar sua produção artística, ou alguma obra 
sua, escreve sobre o seu processo criativo, sobre o que você pensa 
enquanto desenvolve seu trabalho, como você começa, como você 
sabe que finalizou uma obra, e assim por diante. Qualquer coisa é 
melhor do que nada. Dadas duas obras de arte semelhantes, um 
com um texto explicativo e outra sem nada, a obra explicada é mais 
valiosa que a sem explicação. De forma parecida, obras de arte 
com textos escritos pelos autores são mais valiosas que obras de 
arte com textos explicativos escritos por terceiros (entretanto, em 
certas situações, textos escritos por especialistas ou artistas famosos 
podem valorizar ainda mais a obra). Um cuidado: seja cuidadoso 
para não ser impositivo e determinar o que a obra deveria significar 
para as pessoas, diga apenas o que ela significa para você, e deixe as 
pessoas decidirem o que significa para elas.
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Posicione sua obra num contexto maior. Onde e quando 
você a criou? O que você estava lendo? O que estava ocorrendo na 
sua vida pessoal? Quem influenciou você? Música de quem você 
costuma ouvir? No que você estava pensando? O que te inspirou? 
Você estava feliz, triste, frustado, revoltado? É do seu periodo 
laranja? Do period malva? Você tinha acabado de voltar de sua 
caça com rifle nas montanhas do Kentucky? Colecionadores que 
compram arte contemporânea querem saber sobre o autor tanto 
quanto sobre sua arte; eles querem entender como suas experiências 
de vida impactam e influenciam seu trabalho.

Documente. Já foi exibido, escrito sobre, mencionado ou 
ilustrado em algum lugar, incluído em algum catálogo, recebeu 
algum prêmio, selecionado por algum júri, escrachado por algum 
louco, postado em algum website de terceiros, comentado ou 
criticado em alguma circunstância formal? Esta informação é 
extremamente importante, especialmente com a passagem do 
tempo e, pode impactar no valor substancialmente. Por exemplo, 
dadas duas obras de arte iguais, uma que foi exibida e outra não, 
qual você gostaria de ter? Você estaria disposto a pagar um pouco 
a mais pela obra que foi exibida? Suponha que a exibição tenha 
sido importante. Você estaria disposto a pagar mais do que pouco 
a mais? Colecionadores experientes estariam, e pagam – o tempo 
todo.

Liste todos os ingredientes. Também inclua instruções de 
como cuidar da obra. As pessoas precisam saber do que é feito 
sua obra porque a medida que envelhece, pode degradar, mudar 
sua aparência, secar, encolher, rachar, molhar, ficar fedida, suja, 
empoeirada ou sofrer algum dano, e as pessoas que restauram obras 
de arte (conservadores de fine art) precisam saber os ingredientes 
com que foi produzida para tratar efetivamente, manter e preservar 
ao longo do tempo.

Algumas outras ações simples que agregam valor:
 » Tire uma foto de você com sua obra.
 » Faça um pequeno vídeo seu durante a produção da obra.
 » Mantenha um registro dos proprietários de sua 

obra ao longo do tempo. Quando chegar a época de 
retrospectivas, você irá ficar feliz por ter feito isso.

Disponibilize para cada obra de arte sua, um pacote de 
informações pessoais e recomende aos compradores manter estas 
informações com a obra de arte. Deste modo, quando sua obra trocar 
de proprietário (e cedo ou tarde irá), todos os futuros proprietários 
irão saber exatamente o que eles adquiriram.

Lembre-se sempre: Informação sobre uma obra de arte nunca 
é demais, e quanto mais você fornece, mais os compradores típicos 
irão estar dispostos a pagar – agora e sempre.

*Este artigo foi publicado com autorização de Alan 
Bamberger e traduzido do original em inglês por Carlos Alexandre 
Pereira.



78 79

2001 Uma Odisseia no Espaço
Fotografia de Cinema, por Armando Vernaglia Jr

Inaugurar uma coluna, assunto, um espaço em uma 
publicação como o espaço que ocupo agora com estas palavras 
requer alguma pompa, atenção ao assunto, um pensamento mais 
cuidadoso e demorado.

Já que iria escrever sobre a fotografia em filmes, também 
conhecida como cinematografia, precisava escolher um filme 
especial, algo que representasse muito bem aquilo que a 
cinematografia é capaz de fazer: ser poesia em forma de imagem, 
música em forma de enquadramento, escultura em forma de luz. 
Isso tudo é cinematografia.

Com essa responsabilidade em mente optei por um filme 
especial, o filme que mudou minha vida irreversivelmente, o 
grande responsável pelo fato de eu ter decidido seguir carreira em 
fotografia e posteriormente em cinematografia. Em algum ponto 
em minha infância, já distante no tempo, eu vi 2001, Uma Odisseia 
no Espaço, filme de 1968 do genial diretor Stanley Kubrick. Isso 
mudou minha vida e por isso inauguro este espaço com ele.

Kubrick era um obstinado, controlando todas as etapas 
da realização de seus filmes. Mais que um diretor ele também 
era fotógrafo, roteirista, produtor, câmera, assistente e até servia 
chá para os trabalhadores no set de filmagem. Mas de todas 
essas funções, certamente se destaca sua forma visual de dirigir, 
e os resultados impressionantes em termos de fotografia que 
ele conseguia obter com a ajuda dos diretores de fotografia que 
trabalharam para ele.

No caso de 2001, a direção de fotografia ficou por conta 
de Geoffrey Unsworth, competente e dotado de ótima técnica, 
possibilitou a Kubrick explorar seu vasto arsenal imaginativo.

Os desafios em 2001 eram impressionantes, mostrar cenas 

na Lua em um momento no qual o homem ainda não havia posto 
seus pés no satélite natural da Terra, mostrar uma viagem espacial 
para Júpiter que até hoje não fomos capazes de realizar, mostrar 
computadores dotados de inteligência artificial só plausíveis com 
muita imaginação no longínquo ano de 1968.

Para conseguir mostrar tudo o que pretendia Kubrick usa 
de um grande conjunto de recursos e traços visuais marcantes 
encontrados também em outros filmes do diretor. O uso intenso de 
lentes grande angulares, uma iluminação de tendência mais suave 
e difusa do que contrastada ou teatral, os movimentos de câmera 
mais lentos e contemplativos que nos dão tempo para ver e pensar 
no que estamos assistindo, sem pressa e com a profundidade 
necessária aos temas apresentados pelo filme, e por fim a já famosa 
e conhecida por muitos preferência do diretor por enquadramentos 
centralizados. Vamos tratar um pouco desses aspectos e seu efeito 
na cinematografia do filme.

O uso da grande angular tem um efeito narrativo importante, 
que é o de sempre mostrar o personagem inserido no cenário. 
Dificilmente um personagem está isolado de seu entorno, sempre 
temos os ambientes e a cenografia do filme o emoldurando pois a 
grande angular dá espaço para esse enquadramento inclusivo, que 
mostra o teto e o chão dos ambientes, sempre nos mostrando onde 
o personagem está, o que faz e o que acontece em seu entorno. Essa 
opção também nos insere, enquanto espectadores, para dentro da 
trama, sentimos o chão e o teto dos cenários se aproximando de 
nós, a lateralidade ampla nos abraçando e nos colocando dentro 
dos acontecimentos. Somos sugados para dentro de 2001 com a 
ajuda da grande angular.

A luz suave, que se espalha por todo o ambiente e mostra 
tudo com clareza nos ajuda nessa sensação de estarmos dentro dos 
acontecimentos. Nada fica escondido nas sombras, e a ausência de 

teatralidade na luz nos faz crer que aqueles 
personagens são mais reais, plausíveis. Eles 
são de verdade em um lugar de verdade. 
A luz suave nos mostra tudo, associa-se à 
grande angular para demonstrar com clareza 
a função da cenografia como personagem 
presente o tempo todo, é o homem inserido 
no ambiente e o ambiente forjando o homem, 
desde a alvorada da humanidade no início do 
filme aos seus passos mais distantes em uma 
nave espacial.

Como equilibrar então a importância 
entre cenário e personagem? Como destacar 
o homem sobre o ambiente? Kubrick resolve 
isso em termos de enquadramento, dando 
preferência à centralização dos atores, com 
isso a atenção fica concentrada no ser humano, 
e também no computador quase humano, o 
HAL, um dos protagonistas do filme.

A centralização destaca apenas uma 
coisa por vez, é aquilo que está no centro, 
dono de toda a atenção como um sol no 
amanhecer, é a solução de enquadramento 
perfeita para destacar algo em um mundo 
amplo visto pela grande angular, coberto por 
uma luz suave e indistinta.

Kubrick usou das ferramentas da 
cinematografia de forma absolutamente 
genial, escolhendo com critério cada recurso 
para que o produto final fosse o filme 
absolutamente memorável que 2001 é, 
sempre citado como referência por inúmeros 
cineastas em todo o mundo.

Nos veremos sempre neste espaço, 
falando de cinematografia.
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Um Manifesto em Prol das Grandes Aventuras
Médio & Grande Formatos, por Alex Villegas

É sempre um prazer participar de novos projetos. Novas 
experiências, novos companheiros; e eis que fui convidado pelo 
Carlos a participar de uma nova publicação, assinando uma coluna 
sobre o que se tornou minha ferramenta favorita: a câmera de 
médio e grande formato. Aceito, honrado, a tarefa:  Segundo um 
artista chamado Kurt Schwitters, todo material é válido nas artes, 
desde que a obra o exija. Essa frase me marcou bastante na época, 
e deu-me a orientação tão óbvia quanto obscura que eu precisava 
na ocasião: todo fotógrafo que se preza deveria investir um bom 
tempo em descobrir qual a sua ferramenta favorita, quais os seus 
materiais favoritos. Desde a câmera que tem toda uma vocação e 
habilidades peculiares, até os papéis e toda a personalidade que 
pode emanar deles quando impressos com nossas imagens, tudo é 
relevante, tudo ajuda a nos definir enquanto fotógrafos. 

Ao longo de toda essa pesquisa, encontrei grandes 
compatibilidades entre minha pessoa e essas grandes e desajeitadas 
câmeras. Através dos anos, fomos criando grande amizade, e muito 
do que é minha fotografia foi moldado pelas características desses 
adoráveis trambolhos.

O que elas oferecem de tão fascinante assim? O que há de tão 
diferente na fotografia feita em maiores formatos? E a curiosidade 
maior, imagino, para quem essa fotografia é recomendável? Com 
estes textos, espero não só esclarecer essas dúvidas - acredito que 
todo mundo que trabalha com 35mm já se perguntou o que tem 
a ganhar fotografando em maiores formatos - mas também dar 
suporte a todos que optarem por trilhar esse caminho; sei que não é 
fácil encontrar informação sobre o assunto, então vamos lá.

Primeiro, explico o que perdi: perdi velocidade, agilidade, 
portabilidade, profundidade de campo, lentes extremamente claras 
e teleobjetivas - todas as características em que a 35mm é imbatível. 
É ela que salva a minha pele sempre que preciso de algo assim, e 

com ela produzo prints de tamanho bastante aceitável, com boa 
precisão. Mas trabalhar com 35mm é trabalhar sempre no limite; 
fato é que formatos maiores, por incrível que pareça, são mais 
fáceis de se trabalhar.

 Detalhamento, contraste, distorções, riqueza de tonalidades; 
tudo aquilo que a gente luta para conseguir e preservar num 
fluxo de trabalho em 35mm vem basicamente de graça no pacote 
dos formatos maiores; ao usar os grandes negativos, multiplico 
absurdamente a quantidade de grãos de prata usada para desenhar 
uma mesma imagem, além de poder usar distâncias focais maiores 
para os mesmos enquadramentos, o que me dá desenhos com uma 
perspectiva mais agradável aos olhos.

Consequência natural do aumento de área: um negativo 
35mm tem 864mm2 de área, enquanto o 645 - caçula do médio 
formato - praticamente triplica essa área com 2.296mm2. O formato 
6x7 vai além com 3800mm2, o quádruplo do filme 35mm. A Pentax 
67, uma de minhas câmeras preferidas, comporta-se basicamente 
como uma 35mm gigante, mas fornecendo negativos incrivelmente 
precisos, ricos em tonalidades e fáceis de escanear, o que compensa 
largamente seu tamanho e peso. A decisão é natural: se não preciso 
de uma câmera exatamente pequena e discreta, ou quando tenho 
boas condições de luz e/ou um tripé à disposição, minha opção é 
sempre médio formato.

E o grande formato? Filme em chapas é um mundo 
completamente diferente. Tantos raciocínios se invertem e 
pervertem que tudo precisa ser repensado, da relação com o 
retratado ao processamento dos negativos. A bruta resolução 
das grandes câmeras chega a ser arrasadora: uma chapa de 4x5 
polegadas supera o 35mm em área em mais de treze vezes, com 
11.400mm2, sendo apenas a porta de entrada para o grande formato; 
5x7, 8x10, 11x14 são outros tamanhos clássicos, mas o céu é o limite. 

Toda essa força acabou me levando a 
um outro patamar de criação; quando tudo o 
que você conhece por “qualidade de imagem” 
é entregue com tanta fartura e facilidade, é 
hora de se preocupar com outras coisas.

O extremo controle que uma boa parte 
das câmeras de grande formato oferece é 
dinamite criativa: a inclinação do foco, as 
correções de perspectiva, a profundidade de 
campo irrisória, a possibilidade de alterar 
o método de revelação foto a foto - o que 
seria praticamente impossível com filme em 
rolo - a energia e proximidade dos prints 
enormes, tudo repercute como uma bomba 
nas fotografias. Em um rolo de 36 poses, 
raramente aproveito mais do que seis fotos. 
Com médio formato, em um rolo de 10, quatro 
ficam boas. Em grande formato, uma entre 
duas. É uma fotografia mais exótica, mais 
atenta, mais meditativa e de maior interação 
com o objeto fotografado.  Além de tudo, é 
mais barata; mas explicar isso fica para uma 
conversa, assim como os demais detalhes das 
grandes aventuras que se vive através de uma 
grande câmera - então nos vemos na próxima 
edição, meus amigos!
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Filme, por quê vocês ainda insistem nele?
Fotografia Analógica, por Lila Souza

Essa é uma das perguntas que mais são feitas a quem decide 
fotografar com filme. Ela sempre vem seguida de afirmações do 
tipo: digital é mais prático, filme é sujo, às vezes dá errado, ninguém 
mais revela hoje em dia, entre tantas outras. Mas existe um fascínio, 
algo na experiência da fotografia analógica que atrai cada vez mais 
seguidores.

Pode ser a dificuldade, pode ser a expectativa de esperar a 
revelação, pode ser o processo, que demanda maior concentração (é 
quase uma meditação, basta desconcentrar pra errar – eu mesma já 
revelei várias chapas virgens porque me esqueci de tirar o protetor 
do holder, acontece!). Pode ser a “cara” que cada filme tem.

Particularmente acho que tem mais coisa aí. Acho que tem a 
ver com intensidade da experiência – um clique com filme pode ser 
extremamente ritualístico, até pra quem é fotografado. E tem a ver 
com a forma de aprendizado e de conhecimento adquirido.

Sempre que posso, ensino as pessoas a revelarem filmes 
preto e branco em casa e acreditem, é extremamente simples. Sou 
meio que a “embaixatriz da revelação caseira”, e faço isso porque 
acredito que todo mundo que se relaciona com a fotografia deve 
ter o direito de passar pela experiência de revelar um PB. Não 
porque isso vai tornar alguém em fotógrafo melhor, nem porque 
é imprescindível conhecer isso pra se tornar profissional. Mas 
porque é muito legal.

Também acredito que o aprendizado, em qualquer área, 
deve ser abrangente. Se você olha só pro que temos hoje e se 
concentra no futuro pode acabar acreditando que o tilt-shift é um 
filtro do photoshop que transforma tudo em maquete, que o dodge 
and burn é uma ferramenta inventada por esse mesmo software e 
que o PS é, inclusive, o grande responsável por toda a manipulação 
existente na fotografia.

Tudo bem se isso te satisfaz.

Entretanto, se você volta um pouquinho e se interessa por 
o que aconteceu antes da tecnologia digital, vai entender que 
tilt-shift são os movimentos de báscula das câmeras de grande 
formato responsáveis pela diferença no plano de foco e alteração 
de perspectiva (respectivamente). Quando usados em conjunto e 
exageradamente transformam as coisas em maquete.

Também vai descobrir que o dodge and burn era usado nos 
laboratórios P&B para proteger e queimar diferentes áreas durante 
a ampliação, dependendo da edição pretendida para a imagem. 
Usando pedacinhos de papel ou qualquer outra coisa opaca os 
laboratoristas criavam máscaras e protegiam as áreas que queriam 
mais claras. A diferença era que eles não tratavam nada em lote, 
precisavam escolher uma única foto da série – aquela que julgavam 
ser a melhor – e dedicavam MUITO tempo a ela.

Outro mundo né?

Daí você se interessa mais um pouquinho e percebe que 
batata, cândida, tintas e muitos outros instrumentos esquisitos 
eram recorrentes nos laboratórios P&B, e que os caras eram 
verdadeiros ninjas, capazes de acrescentar e tirar elementos dos 
frames. E descobre que essa coisa da manipulação fotográfica é tão 
recente quanto a invenção da fotografia. Outro dia descobri que na 
única foto do casamento da minha avó aconteceu um “transplante 
de cabeças”. E eles se casaram na década de 50! Aconteceu que meu 
avô cortou demais os cabelos no dia da foto e ficou com orelhas 
de abano. Como eles não admitiam a “fraude” de esperar o cabelo 
crescer, vestir os noivos de novo e fazer outra foto (isso era fake), 
meu avô voltou lá sozinho algumas semanas depois e fez uma nova 
foto para transplantar a cabeça na original.

É uma questão de conhecimento e de 
cultura.

O que quero dizer é que fotógrafo 
sempre aprende, desde que tenha postura 
pra isso. A gente aprende sobre narrativa 
visual prestando atenção nas imagens 
mentais que construímos enquanto lemos, a 
gente aprende sobre como se manifestam os 
sentimentos observando a vó assistir novela 
e tudo isso ajuda a transformar assuntos em 
temas bacanas ou pessoas em personagens 
interessantes.

Você precisa saber de tudo isso? Não! 
Mas a gente vai continuar empreendendo 
esforços para que esta informação esteja 
disponível para o caso de você querer saber 
um dia. A fotografia não tem ainda 200 anos, 
é uma história curta e cheia de coisas legais 
pra gente abrir mão dela assim tão fácil.

Mas o filme não está com os dias 
contados? Os pessimistas insistem em 
dizer que sim, mas tem um monte de coisas 
acontecendo que mostram o contrário: O 
ImPossible Project que botou as polaroids pra 
funcionar de novo, a Kodak Alaris que é a 
Kodak que produz só insumos para fotografia 
P&B, e a própria Freestyle Photo, uma loja de 
Los Angeles que vente pela internet,  entrega 
no Brasil e tem absolutamente tudo o que 
você precisa pra fotografar com filme.

Prepare os filmes e mãos à obra!
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A Mira e o Alvo
por Araquém Alcântara

O verdadeiro fotógrafo da natureza, como de resto qualquer 
fotógrafo, deve escolher o caminho com o coração e nele viajar 
incansavelmente, contemplando como pessoa inteira tudo o 
que é vivo. Absolutamente íntegro, sem propósito a alcançar, 
sem submissão a regras e fórmulas, sem necessidade de parecer 
brilhante ou original. Só assim, autêntico e livre, pode captar o 
espírito criador em movimento e criar coisas belas.

Aquele que mergulha na viagem do ver tem que estar com 
as portas da percepção abertas. Sabe que diante do eterno, precisa 
esquecer de si próprio. A criação é o que importa, gesto fundamental, 
caminho de conhecimento, poderosa arma de encontrar o mundo.

O ato criativo é contínuo e sem fim.  A prática sempre 
renovada de contemplar humaniza a visão, anula verdades, 
permite a inventividade, realça o eu interior.

A recompensa é a experimentação mística do encontro com 
a beleza. O fotógrafo sente, neste momento fugaz, algo parecido 
com o “satori” hindu, um momento de revelação, um indefinido e 
maravilhoso prazer.  

Nesta respeitosa relação consigo mesmo, o fotógrafo cria 
algo de original e significativo, com espontaneidade e fluência. 

O observador se confunde com a coisa observada, o vazio 
se instaura. O que estava contido volta a pulsar, o que antes era 
pressentimento agora é realização. A pureza do seu diálogo lhe diz 
que na verdade, por mais fotos que faça, por mais poeira que tire 
dos olhos, continuará andando solitário com sua câmera. Mas ele 
também sabe que está aprendendo outra arte bem maior: a arte de 
não ser coisa alguma, de não ser mais que o nada, de dissolver-se a 
si próprio no vazio entre o céu e a terra.
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