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O pioneirismo de Chico
MIS abre mostra do pai da fotografia publicitária
brasileira e pede ajuda para salvar seu acervo

E ntre 19 de outubro e 27 de novem-
bro, o Museu da Imagem e do Som,

em São Paulo, recebe Chico Albuquerque.
Chance única para travar contato com a
história da fotografia brasileira. Chico foi
mestre e é inspiração confessa de nomes
como Bob Wolfenson, Sérgio Jorge e
German Lorca. Em seu estúdio, numa re-
mota Avenida Rebouças em 1948, seria
produzida para a Johnson & Johnson a
primeira foto a ilustrar uma campanha pu-
blicitária brasileira. Certamente, motivo
de tristeza para muitos desenhistas. Com
o sucesso vieram dificuldades inespera-
das, uma delas, quem diria, a falta de
modelos. Também foi ele o escolhido pela
família Civita para ser o responsável pela
montagem do Estúdio Abril, do qual par-
ticipou até da confecção da planta. Com
interesse especial em arquitetura, traba-
lhou com grandes arquitetos brasileiros,
e acabou se envolvendo na criação do mo-
delar bairro da Granja Vianna.

SEM JEITO - Nascido em 1917, Chico ex-
plorou ao máximo todas as oportunidades
que teve para aprender em Fortaleza, sua
terra natal. Começou com curtas de cine-
ma, teve um fotógrafo de retratos contrata-
do pelo pai para auxiliá-lo na montagem

do primeiro estúdio. Ouviu desse fotógra-
fo que não levava jeito para coisa. Desde-
nhou. Colou em outro fotógrafo da cidade,
Erwin Von Dessauer, de quem aprendeu
muito da organização germânica e técnicas
de laboratório. Em seguida, teve a oportu-
nidade de trabalhar com Orson Welles. Fo-
tografou o episódio "Four Men on a Raft",.
da trilogia "It's All True", que teve parte
das cenas feitas no Brasil. Durante entre-
vista para FHOX em 2000, uma das últi-
mas que concedeu, Chico relembrou:
"Sempre digo que fui quem mais aprovei-
tou a passagem do Welles pelo Brasil. Ob-
tive elementos estéticos que não tinha e
passei a ter noção de enquadramento e da
divisão áurea do retângulo". Após o conta-
to com Welles, no final de 41, início de 42,
sua curiosidade não cabia mais em Forta-
leza. Deixou o estúdio com familiares, ori-
ginando a Abafilm, principal empresa de
fotografia do Ceará e foi para o sul.

MODERNISMO - Foram 30 anos na Pauli-
céia, certamente o auge da sua carreira.
Presenciou a explosão industrial da cida-
de. Envolveu-se com o fotoclubismo, na
época com status de academia, fundando
com Lorca e Geraldo de Barros, o moder-
nismo na fotografia brasileira. Fez moda,

Chico: vida que daria um belo filme

ensaios dos mais ecléticos e deu início ao
que hoje se chama grife no mundo da fo-
tografia, quando ganhou uma vitrine da
livraria Jaraguá, na Rua Marconi, espécie
de Oscar Freire daquela época. O retrato
ia semanalmente para lá e para um espaço
nas páginas do jornal O Estado de
S.Paulo. JK, Odete Lara, Burle Marx, Ca-
cilda Becker, enfim, o Brasil passou pelas
suas lentes. Em 1975 voltou a Fortaleza.
Segundo ele, a qualidade de vida da São
Paulo daquela época "havia se deteriora-
do". Seu retorno à terra natal contribuiu
decisivamente para elevar o nível da foto-
grafia cearense. A Retrospectiva Chico
Albuquerque apresenta a série "Mucu-
ripe", "Retratos", "Frutas", "Publicidade"
e "Ensaios" deve passar também por Belo
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília,
Salvador, Recife e Belém. Simplesmente
imperdível.

Ademar de Barros Burle Marx, Chico retratou toda uma geração, como Juscelino Kubitschek e... Luiz Gonzaga, o rei do baião
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Fonte: Revista Fhox, ano 16, n. 99, p. 88-89, out./nov. 2005.



O singelo café da manhã familiar de Jânio Quadros

80 mil negativos pedem SOS

Desde 1986 parte do acervo da obra de Chico Albuquerque está no MIS. 40% do
material já chegaram danificados. Desde que assumiu a direção do museu, Graça
Seligman tenta viabilizar sua digitalização. Conseguiu dispor os 80 mil negativos
em uma sala climatizada, freando a decomposição de um documento histórico
valioso. "Precisamos de ajuda para avaliar a exata condição física do material,
higienizá-lo, iniciar o restauro de alguns grupos especiais e a digitalização geral",
afirma Adriana Vilela, coordenadora do acervo fotográfico do MIS. O apelo vai para
fabricantes de scanners e embalagens, além de agências de publicidade (cuja

história no Brasil está ali docu-
mentada) e a indústria fotográfi-
ca em geral. "O museu não tem
condições de arcar com os cus-
tos, mas podemos encaixar qual-
quer ajuda na Lei Rouanet e nas
leis de incentivo", explica Graça.
A fotografia brasileira agradece.

Um arquiteto de enquadramentos e luzes

A São Paulo de Chico Albuquerque, outra cidade

Foi um mestre na arte do retrato.... ...atraindo divas como Maria Delia Costa ...e momentos sublimes para frente de suas lentes

FHOX - 89




