
Livro marca 60 anos de fotos de agência Magnum 
 
O lançamento de um livro marca as celebrações dos 60 anos de uma das maiores e mais 
respeitadas agências de fotografia do mundo, a Magnum.  
 
O livro, Magnum Magnum, da editora Thames & Hudson, traz mais de 400 imagens de alguns 
dos fotógrafos mais famosos da Magnum, como Henri Cartier-Bresson, Robert Capa e Eugene 
Smith. Além disso, o livro conta também com imagens de novos talentos da fotografia, 
membros mais recentes da agência.  
 
O mote da Magnum ainda hoje, 60 anos depois de sua criação, continua sendo 'ver as coisas 
de forma diferente'. Por isso, as imagens que integram o catálogo da agência apresentam não 
apenas qualidade técnica, mas alto teor criativo e importância histórica.  
 
 
 

 
Há 60 anos, quatro dos mais importantes fotógrafos do mundo criaram a lendária agência fotográfica Magnum. Um 
deles era Henri Cartier-Bresson, que tinha como objetivo contar uma história com cada foto, como nesta imagem de 

mulheres muçulmanas rezando na Índia, em 1948. 
 



 
Alguns dos fotógrafos da Magnum ficaram famosos pelos momentos capturados durante as muitas guerras do século 
20. Em 1951, Cornell Capa (irmão de Robert Capa, que cobriu a Guerra Civil Espanhola) estava presente quando o 

regimento britânico de Gloucester voltou da Coréia. 
 

 
 

 
Quando a Magnum completou 10 anos, Eve Arnold foi a primeira mulher a ser aceita como membro pleno da agência. 
Mais famosa por seus retratos intimistas de Marilyn Monroe, ela capturou esta imagem de um bebê com cinco minutos 

de vida segurando o dedo da mãe em 1959. 
 



 
O fotógrafo René Burri sempre se interessou por grandes projetos, como as séries de fotos que fez de figuras icônicas 
como Che Guevara e Pablo Picasso. Ele também fez um ensaio sobre cidades brasileiras. Na foto, luz e sombra em São 

Paulo, em 1960. 
 
 
 

 
Os fotógrafos da Magnum sempre privilegiaram o preto e branco, mas com a passagem do tempo os fotojornalistas 

começaram a se render ao filme em cores. Na foto, o registro de Paul Fusco de uma família pronta para saudar o trem 
que levava o corpo de Robert Kennedy, em 1968. 

 
 



 
Nos anos 70, as revistas começaram a usar o fotojornalismo de forma mais ampla e criativa. Além das reportagens 
tradicionais, os editores passaram a se interessar por imagens decorativas como esta, feita por Martine Franck, de 

linhas sinuosas numa piscina na Provença, na França. 
 
 
 

 

 
Burt Glinn passou 50 anos de sua vida viajando o mundo e capturando em filme grandes eventos políticos e momentos 

da sociedade. Na foto, um laboratório da IBM em San Jose, Califórnia, em 1979, que representa bem a realidade da 
época. 

 



 
Em toda a história da agência, fotógrafos da Magnum se arriscaram para contar, com imagens, o que acontecia nos 
conflitos ao redor do mundo. Susan Meiselas manteve a tradição cobrindo a Revolução Sandinista na Nicarágua, em 

1983, trabalho pelo qual foi premiada. 
 
 

 
 

 
Nos anos 80, mesmo a moda recebia um tratamento 'realista'. Nesta imagem, por exemplo, Ferdinando Scianna 

aplicou os princípios do fotojornalismo à um ensaio com a modelo holandesa Marpessa, vestindo Dolce & Gabbana, na 
Sicília, Itália, em 1987. 

 



 
David Alan Harvey trabalhou com assuntos como a imigração cultural espanhola para as Américas, a cultura Maia, 

povos indígenas e o mundo do hip hop. Na foto, um mercado na cidade de Oaxaca, no México, em 1992. 
 
 

 
 

 
Na última década, a linha entre fotografia e arte se tornou mais tênue. Um exemplo disso é o trabalho do fotógrafo 

Martin Parr, que é freqüentemente exibido em galerias de arte. A admissão de Parr na Magnum gerou forte 
controvérsia entre os membros. 

 



 
O mote da Magnum ainda hoje, 60 anos depois de sua criação, continua sendo 'ver as coisas de forma diferente'. Na 
imagem, um registro de moradores de Nova York no horário de almoço em pleno 11 de setembro, quando as torres 

gêmeas queimavam do outro lado do rio. 
 
 
O livro expõe também os riscos corridos pelos fotógrafos da agência, que cobriram guerras, 
conflitos e calamidades ao redor do mundo.  
 
Entre os momentos capturados pelas lentes dos fotógrafos da agência e reunidos no livro, 
estão a Revolução Sandinista na Nicarágua e a morte de Robert Kennedy.  
 
O livro Magnum Magnum traz seis imagens de cada fotógrafo, acompanhadas de uma pequena 
biografia e de um texto crítico escrito por um membro da agência.  
 
Atualmente 80 fotógrafos integram a Magnum, que funciona como uma cooperativa de 
profissionais, já que a agência é de propriedade dos fotógrafos.  
 
Ela foi fundada em 1947 por Robert Capa, David "Chim" Seymour, Henri Cartier-Bresson, e 
George Rodger, todos fotógrafos que cobriram a 2ª Guerra Mundial. 
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