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A ARTE DA COMPOSIÇÃO
A fotografia, ao

surgir em meados
do século XIX,
revolucionou
a maneira de

interpretar o mundo:
trouxe consigo uma

nova ferramenta
para a comunicação,

redesenhou a
publicidade,

a ilustração e
inaugurou, se

podemos assim
definir, uma nova

modalidade de
expressão artística

42

anos. Basta observarmos os outdoors atu-

ais que infestam as cidades, que de forma

agressiva buscam captar nossa atenção.

Essa diretriz é seguida pelos jornais, revistas

e semanários, cada qual se esforçando ao

extremo para que a fotografia da capa, ou

primeira página, seja a mais eficiente pos-

sível como instrumento de venda.

Quais os predicados que as fotos devem

ter para provocarem algum tipo de emoção

no observador? Quais ferramentas culturais

deve o fotógrafo utilizar ao clicar determina-

da cena? Afinal, as cenas interpretadas por

um fotojornalista são totalmente díspares

daquelas visualizadas por um fotógrafo de

moda ou de natureza. Se solicitarmos a um

grupo de pessoas para fotografarem um

mesmo objeto, usando o mesmo equipa-

mento, a mesma luz, obteremos sempre re-

sultados distintos. Cada indivíduo enxergará

de maneira diferente a mesma realidade.

Analisando os resultados, veremos

que algumas fotos chamam mais a nossa

atenção do que outras. Por quê? Qual é o

diferencial? A resposta a essa pergunta é:

a composição. Compor significa arranjar,

dispor, colocar, enquadrar os elementos de

uma cena de forma mais eficiente, ou seja,

de maneira que agrade (cause emoção) e

permaneça na memória do observador.

Na realidade não existem regras absolu-

tas para atingir esse fim, contudo, podemos

alinhavar algumas diretrizes e conceitos que

podem ajudar na elaboração de uma com-

posição atraente. Assim sendo, os objetivos

desses artigos bimestrais serão apresentar



ferramentas que auxiliem os leitores a

comporem suas fotografias.

Ao descobrirmos alguma cena interes-

sante, muitas vezes não estamos de posse

da máquina fotográfica e, conseqüente-

mente, perdemos o registro. Mas isso não

tem importância. O relevante é treinarmos

o nosso olhar. Se existe uma regra, é esta:

olhar para tudo, compondo. Sempre.

O conceito
de movimento

De acordo com a teoria do Big Bang, o

Universo teve início há aproximadamente

13 bilhões de anos, com uma explosão.

Desde então, continua em expansão. Ou

seja, em movimento. Podemos dizer,

portanto, que o conceito de movimento

nasceu com o Big Bang. De fato, para qual-

quer lado que olhemos, tudo está em mo-

vimento. Desde as galáxias mais distantes

até os elétrons que orbitam o núcleo dos

átomos dos objetos que, por ventura, se

encontram estáticos ao nosso redor. Mas o

conceito de movimento aplica-se também

à história, aos costumes, à ciência, à arte,

à moda, à língua, à tecnologia, à medicina,

à política, à economia e à filosofia. Isto é,

todos os ramos do conhecimento evoluem

ao longo dos anos.

A fotografia correlaciona-se com o

conceito de movimento numa parceria

ideal para registrar o nosso agir, mostran-

do uma capacidade inata para capturar a

realidade. Isto é, congelar a lembrança de

qualquer instante de nossas vidas como

também quaisquer acontecimentos. Dessa

forma, tornou-se uma ferramenta eficaz

para arquivar a memória acumulada em

todos os segmentos do conhecimento,

bem como eternizar todos os nossos movi-

mentos. Existem dois tipos de movimento,

fotograficamente falando: aquele que

mostra de maneira óbvia os movimentos

Reflexos das Janelas nas paredes do edifício criam a ilusão de movimento

de artefatos (aviões, automóveis etc.),

movimentos e momentos sociais (pas-

seatas, multidões, guerras, cerimônias,

esportes), movimentos da natureza (aves,

animais, ondas, cachoeiras, vendavais,

furacões etc.). O outro tipo sugere o

deslocamento de pontos, linhas, planos,

figuras, objetos, através de mudanças

suaves das dimensões, formas e posições

dentro do enquadramento escolhido.

Examinemos a figura abaixo. Nesta su-

cessão de retângulos coloridos, verificamos

o deslocamento na diagonal, a variação

cadenciada das respectivas dimensões, a

alternância das cores e do direcionamento

dos retângulos, ora verticais, ora horizon-

tais. Essa soma de predicados aufere ao

conjunto a sensação de movimento.

A foto no alto desta página foi obtida

da janela do meu escritório e mostra os

reflexos das janelas na parede do edifício

vizinho, que naquela época estava em

construção. As diferenças de luminosida-

de dos retângulos brancos, as respectivas

distorções, os deslocamentos das posi-

ções relativas, a perspectiva criada com

a aresta vertical da alvenaria situada à

direita, os contrapontos entre as janelas

escuras e os reflexos conjugam entre si

os vários parâmetros que norteiam os

conceitos de movimento.

Na foto da outra página, o movimento

será introduzido por linhas curvas: as

linhas das bordas dos pratos e aquelas

pertencentes ao corpo da garrafa formam

um conjunto de curvas côncavas e conve-

xas. A cor azulada do prato e da garrafa

e as curvas citadas conectam esses dois

elementos da foto, garantindo a idéia de

movimento. A tangente comum que o

prato e a garrafa possuem com a borda,

quase sinuosa da toalha, introduz uma

tensão entre todos os elementos da cena,

reforçando a composição.

Conclusão: A introdução do conceito

de movimento na composição agrega

vida, dinamismo e impacto à obra, trans-

formando-se numa ferramenta útil para

gerar fortes elos entre os componentes da

foto, assegurando com isso mecanismos de

lembrança ao observador.
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Text Box
Fonte: Photo Magazine, ano 2, n.10, p.42-43, out./nov.2006.




