


CINEMA PARA A FOTO
Felipe Hellmeister começou a

fotografar enquanto fazia graduação
em Cinema. Ele era assistente da
fotógrafa Bete Viera quando tirou
o terceiro lugar no concurso
internacional da Nikon, em 1992, o
que lhe deu a certeza de que as
boas fotos que tirava eram algo além
do normal, sinal de talento. Depois,
passou a assistente do famoso
fotógrafo de publicidade Miro, onde
permaneceu por um ano e meio,
quando conseguiu uma vaga como
fotógrafo contratado pela agência
DPZ. Na época, as grandes
agências de publicidade ainda
mantinham estúdios fotográficos, o
que hoje é muito raro.

Depois de um ano e meio na
DPZ, Felipe abriu seu próprio
estúdio, que há dez anos vem
crescendo e atraindo encomendas
de importantes agências de
publicidade. "No começo, é muito
difícil manter um estúdio para
atender ao mercado publicitário.

Você ainda não tem a manha para
resolver as fotos rapidamente, não tem
grana para manter assistentes e
precisa pegar todo tipo de trabalho
para se manter. Hoje, só pego alguns
trabalhos, dois ou três por mês, em
média. Mas tive que ralar bastante
para chegar até aqui", explica.

Para ele, o mercado da fotografia
de publicidade no Brasil ainda é
pequeno, mas é muito interessante,
pela qualidade da mídia impressa. As
boas oportunidades ainda estão muito
restritas ao Rio e a São Paulo, onde
as cifras envolvidas na produção são
bem maiores que no resto do País.

Felipe aposta em uma tendência
de internacionalização da fotografia
publicitária, que resultaria, por
exemplo, em encomendas de fora
para fotógrafos brasileiros produzirem
fotos aqui no Brasil ou mesmo
contratados para clicar em outros
países. Esse tipo de intercâmbio,
revela Felipe, já está mais avançado
na área do cinema e da produção de
comerciais para televisão.

Uma recente conquista para a
fotografia de publicidade, sempre
vista com um certo preconceito fre
às produções para televisão, foi a
exposição que Felipe participou no
Festival de Publicidade de Cannes,
tradicionalmente voltado apenas p;
os comerciais televisivos.

DITADURA DO LAYOUT
No campo da publicidade, o

fotógrafo tem que se adaptar ao quee
deseja quem encomendou a foto,
que leva a uma polêmica inevitáví
qual é o papel do autor? Até que
ponto a autoria do fotógrafo pode
conviver com o direcionamento d
pela agência à campanha?

Nessa polêmica, Felipe Hellmeister
reconhece as restrições de sua
profissão. "Há um trabalho
personalizado, é possível desenvolver
um estilo nesse sentido. Mas no Brasil
geralmente, não existe uma demar
pelo estilo no mercado publicitário,
que acontece, por exemplo, no
mercado europeu, onde um fotógrafo



é contratado para executar um
trabalho de acordo com seus
trabalhos pessoais", conclui.

Ele confirma que atualmente
existe uma espécie de ditadura do
layout, a palavra em inglês usada
para designar uma foto (ou ilustração)
- enviado ao fotógrafo que servirá de
modelo para ser a imagem final da
peça publicitária.

"O layout é uma foto que pode
ser pescada em um banco de
imagens, mas normalmente é o
resultado de uma montagem de
diversas fotos. Muitas vezes,
recebemos verdadeiros monstros,
fotos com incoerência de ângulos
e de fontes de luz, que são
impossíveis de serem feitas, que só
existem como montagem", revela.

Felipe demonstra uma clara
consciência dos limites impostos
pelo mercado: "A fotografia de
publicidade é uma fotografia
técnica, pois tudo o que o cliente
deseja é muito determinado. Existe
muita grana por trás, um
investimento alto em pesquisa de
mercado e direcionamento de
marketing. Por isso, há uma
responsabilidade muito grande,
você tem que entregar o que te
pedem no prazo que te dão".

FOTÓGRAFO MAESTRO
No entanto, ele não vê

separação entre prazer e profissão.
Assim, é possível conciliar o
trabalho que é encomendado com
uma atividade de autêntica criação.
Para ele, a genialidade de um
fotógrafo de publicidade está na
capacidade de articulação de todos
os elementos envolvidos na criação
de uma imagem.

"O fotógrafo de publicidade é
como um maestro. Tem que
entender o que está sendo pedido,
procurar as pessoas que ajudarão
na execução do trabalho e dirigir
toda a equipe para chegar a um
resultado final", compara.

Com isso, toca-se em outra
polêmica candente: em uma época
em que todas as imagens são

resultado de uma montagem e
passam por demorado tratamento em
softwares de edição, até que ponto o
profissional que trabalha no
computador pode ser considerado o
co-autor da imagem final?

Essa polêmica veio à tona
recentemente, quando o tratador de
imagens Leonardo Candian reivindicou

a co-autoria na produção da
fotografia de Ricardo Cunha que
venceu a edição 2004 do Prêmio
Conrado Wessel, o mais importante
da fotografia publicitária brasileira.
Diante da questão, o júri da
premiação decidiu colocar no
regulamento que as fotos
concorrentes precisam ter autoria



comprovada do fotógrafo de pelo
menos dois terços da imagem, um
critério não muito objetivo.

Para Felipe, que ficou em
terceiro lugar na mesma edição do
Prêmio, não há como questionar a
autoria do fotógrafo, já que ele
é o responsável pela concepção
da imagem e muitos outros
profissionais são tão essenciais
quanto o tratador de imagens. "A
fotografia de publicidade sempre foi

um trabalho em conjunto, que
envolve desde produtores
executivos, de casting, figurino e
locação até maquiadores. Mas quem
coordena tudo é o fotógrafo, é ele
que tem toda a responsabilidade
pelo resultado final", opina.

Pode-se pensar, por analogia, no
cinema, arte que depende de um
trabalho em conjunto e na qual o
diretor também aparece como um
grande maestro, que monta e

coordena a equipe segundo os
resultados que planeja atingir, e
ainda tem que lidar com questões
financeiras ligadas a quem
patrocina o filme e quer ver o
resultado nas bilheterias.

BANCOS DE IMAGEM
Outra transformação que

causou um impacto na fotografia
publicitária foi o crescimento dos
bancos de imagens, que oferecem
milhares de opções de fotografias
já feitas. Também o surgimento dos
CDs com imagens royaltie free,
pelos quais o cliente paga uma
quantia na hora da compra e
ganha o direito de usar as imagens
quando bem entender, sem
precisar pagar novamente pelos
direitos autorais.

Os bancos de imagem
morderam uma boa fatia do mercado
dos fotógrafos brasileiros e estão
dificultando muito a vida de quem
está começando e depende dos
clientes com pouca verba, que
podem comprar imagens por um
preço muito baixo dos bancos.

Já para campanhas com mais
verba e mais mídia, a concorrência
acaba sendo menor, pois quem
está investindo na publicidade quer
algo exclusivo, especial.

"É como se você fosse comprar
um terno. Há a opção de ir em
uma loja e buscar um tamanho que
lhe cai bem ou de ir em um alfaiate,
que vai tirar suas medidas e fazer
exatamente o terno que você
deseja", compara Felipe.

Outro fator é que os custos de
banco de imagens para fotos que
serão veiculadas em muitas mídias
também é alto. Às vezes, até maiores
dos que os custos para a produção
de uma nova imagem.

FOTOGRAFIA TÉCNICA
Fotografia de publicidade dá mais

dinheiro que outras áreas? Depende
muito. Nas campanhas maiores, o
cachê pode ser bem farto, mas o
caminho para chegar até elas
normalmente é pontuado por muito



Imagem da série Ballet, para a qual o fotógrafo dirigiu dois bailarinos em busca de poses inusitadas, que remetem à forma de insetos

trabalho e pouco reconhecimento,
em uma trajetória que começa com a
dura vida de assistente.

"Muita gente vê a fotografia de
publicidade como algo glamouroso,
por envolver muito dinheiro, marcas
famosas e celebridades. Na verdade,
é uma fotografia altamente técnica,
cheia de macetes que você vai
aprendendo com a prática para
chegar aos resultados que precisa",
explica o fotógrafo.

Felipe também adverte que é
preciso muito jogo de cintura para
manter um estúdio funcionando, já
que o fotógrafo vive à mercê dos
trabalhos que surgem. É preciso
estar capitalizando para enfrentar os
meses de vacas magras

sem deixar de pagar as contas e o
salário dos assistentes.

Isso sem falar no investimento
em equipamento e na estrutura do
estúdio. Para se ter uma idéia, as
agências exigem arquivos digitais de
pelo menos 12 megapixels.o que
obriga o fotógrafo a trabalhar com
câmeras de ponta, como a Canon
EOS 5D e a Nikon D2X, ou com os
backs digitais de até 39 megapixels,
como os da Phase One e da Leaf,
associados com câmeras de médio
formato Hasselblad, tradicionalmente
muito mais caras que as SLR.

O mercado também exige que
o fotógrafo tenha uma ampla
variedade de equipamentos, desde
câmeras para filmes de 35 mm até

câmeras de grande formato, bem
como equipamentos de luz e
estúdio. A localização e o tamanho
do estúdio também contam.

Um fotógrafo de publicidade
também precisa ter muitos
contatos, pois os profissionais
envolvidos na produção e no
tratamento da imagem normalmente
são terceirizados. Cabe ao fotógrafo
escolhê-los e dirigi-los. Além de dois
assistentes, Felipe conta com uma
produtora executiva, que faz
contatos com clientes e orçamentos.

TRABALHO AUTORAL
Apesar de ter grande parte de

seu tempo comprometido com a
publicidade, Felipe Hellmeister é um



Acima, editorial de moda feito com uso criativo de projeção de slides na parede ao fundo, que dá outra dimensão à imagem; abaixo, uma
das fotos que compõem o curta-metragem Primeiro Amor, estréia de Felipe no cinema, apesar de ter se graduado na área em 1993

criador inquieto, dono de um
trabalho autoral de alta qualidade,
que já rendeu muitas exposições.
Para ele, não é possível traçar uma
separação nítida entre o que é feito
por encomenda e o que nasce de
um ímpeto criativo.

"A criação para mim é uma
necessidade, é algo que vem de
dentro, que pede para ser feito,
enquanto meu trabalho comercial é
encomendado, é um dever, é o que
me sustenta financeiramente. Mas
não são duas coisas estanques, as

atividades se misturam. Quando
estou trabalhando, estou me
exercitando, trazendo mais
elementos para minha formação,
alimentando minha mente com
novas idéias. Também já levei
elementos de meus trabalhos
artísticos para ensaios comerciais.
Há um diálogo constante", explica.

Mesmo que na prática não
exista separação entre trabalho
autoral e trabalho comercial, Felipe
não esconde que há diferenças
essenciais e que sente maior

atração pela arte.
"No fundo, o fotógrafo de

publicidade é um especialista em
deixar a coisa bonita. Aí está o seu
talento. É um trabalho interessante,
muitas vezes bacana de ser feito
por todos os desafios que envolve.
Mas é algo que não me dá uma
sustentação existencial. A arte dói,
é a maior verdade que pode existir
para quem a produz, é uma busca
interna que te leva a questões
universais", revela.

O uso da fotografia em seus
trabalhos artísticos sempre é
pensado de forma plástica, como
uma sobreposição de diversas
camadas de significado. É o caso
da série Eu e o Outro, feita a partir
de um álbum de viagens de uma
família encontrado em uma feira de
antigüidades, do qual Felipe retirou
o personagem que posava para
foto em frente a pontos turísticos,
como a Torre Eiffel e a Torre de
Pisa. Para complementar a série,
ele fez auto-retratos a partir de
texturas estilhaçadas, onde mal é



possível reconhecer seu rosto.
A série Ballet é outro belo

exemplo de seu estilo de criação.
Para realizá-la, ele contratou dois
dançarinos e explorou poses que
levavam a imaginar a forma de
insetos. As imagens ganharam uma
textura de intenso lirismo.

VIVER DE ARTE
Quando surge a pergunta se ele

gostaria de viver apenas da arte,
Felipe conta que esse desejo
esbarra na necessidade de vender
seu trabalho. "A primeira vez que
compraram uma obra minha fiquei
com o coração partido, parece que
estavam levando um pedaço de
mim. Acho muito difícil manter uma
relação mercantil com a arte. É
algo que sai de dentro de você, um
processo sofrido, suado, uma
relação íntima. Não é algo que
possa responder a demandas e
prazos. Além disso, é uma
responsabilidade enorme afirmar-se
artista, é algo que exige um
amadurecimento de anos", explica.

Mesmo sendo fruto de uma
busca interna, a arte para ele não
surge como uma centelha genial,
desprovida de influências externas.
Ao contrário. Felipe é dono de uma
vasta formação cultural, é aficionado
por livros de arte, por cinema e por
artes plásticas, e recomenda: "Em
qualquer área de atuação da
fotografia existem formas de fazer
que todos conhecem e é fácil
aprender na prática. O diferencial
está na bagagem cultural. Nada
nasce como pura criatividade.
Quanto mais referências, mais apto
você está para criar coisas novas".

Recentemente, Felipe voltou a
flertar com o cinema, sua área de
formação durante a graduação. Ele
produziu o curta-metragem Primeiro
Amor, feito apenas com fotografias,
tendo como inspiração um texto do
dramaturgo irlandês Samuel Beckett.

A experiência representou mais
um desdobramento do seu
trabalho autoral no suporte
fotográfico do que uma intenção de

enveredar pela área do cinema.
"Já havia agregado aspectos da

linguagem cinematográfica em
minha criação fotográfica, como a
forma de usar a luz e o uso de
longas exposições. Mas considero
o cinema algo muito grande, prefiro
o ambiente de criação mais
intimista da fotografia", conta.

PELA INTERNET
Felipe fez uso do site YouTube

para divulgar seu filme, que já tinha
sido assistido por 2.649 pessoas
até o dia da conclusão desta
reportagem. "Se antes os filmes de
baixo custo estavam fadados a ser
assistidos por poucas pessoas em
festivais restritos, hoje é possível
usar a Internet para potencializar a
divulgação de produções
independentes", analisa.

Outro exemplo de uso
inteligente da Internet é o site que o
fotógrafo mantém em português e
inglês (www.felipehellmeister.com.br),
para o qual seu trabalho autoral foi
especialmente adaptado para ser
exibido no formato audiovisual do
software Flash.

Manter um site bem feito e
atualizado é uma ótima forma de
divulgar o trabalho, muito embora
isso não dispense a apresentação de
um portfólio impresso quando a
missão é conquistar um novo cliente.

Com intensa atividade comercial
e artística, Felipe Hellmeister
consegue conciliar o trabalho
profissional com o prazer de criar.
Uma autêntica combinação, que
promete dar muitos frutos para a
fotografia publicitária e para a arte
contemporânea brasileiras.

Text Box
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