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Cartier-Bresson:comonasceumgênio
Imagensescolhidasparahomenagempóstumamostramonascimentodeumdosmais influentes fotógrafosdo século 20

VisuaisFotografia:

Tonica Chagas
ESPECIAL PARA O ESTADO
NOVA YORK

Henri Cartier-Cartier-Bresson’s
Scrapbook:Photographs, 1932-46,
que o Internacional Center of
Photography (ICP), em Nova
York,apresentaaté29deabril,é
uma exposição histórica dentro
da história da fotografia. Exibi-
do integralmente pela primeira
vez, o álbummontado pelo pró-
prio Cartier-Bresson e esqueci-
do por mais de 50 anos na bi-
bliotecadacasadele, emParis,
é uma minuciosa retrospecti-
va do início de carreira de um
dos mais influentes fotógrafos
“de rua” do século 20.
Nelaestãoalgumasdas ima-

gens mais famosas captura-
das por Cartier-Bresson, co-
mo a do homem saltando uma
poça d’água em Paris, a da in-
formantedaGestaporeconhe-
cida por ex-prisioneiros de
guerra, ou a dos personagens
de um bordel de Alicante, na
Espanha.Elasrevelamonasci-
mento das idéias daquele para
quem fotografar era “pôr na
mesma linhademira a cabeça,
o olho e o coração”.
Oálbumfoicriadonumacir-

cunstância curiosa. Durante a
2ª Guerra Mundial, servindo
naUnidade de FilmagemeFo-
tografia do Exército francês
emMetz, no nordeste do país,
Cartier-Bresson (1908-2004)
caiu prisioneiro dos alemães
pertodeSaint-Dié, nasMonta-
nhas Vosges, em 22 de junho
de 1940. Foi levado para um
campo de trabalhos forçados
em Ludwigsburg, na Alema-
nha. Quase no fim da guerra,
acreditandoqueelehaviamor-
rido, oMuseumofModernArt
(MoMA)deNovaYork, cidade
onde ele já havia feito duas ex-
posições, decidiu dedicar-lhe
uma retrospectiva póstuma.
Mas, depois de 33meses de

cativeiro e duas tentativas de
fuga frustradas, Cartier-
Bresson finalmente conse-
guiuescapar em10de feverei-
ro de 1943. De volta à França,
soubeda intenção doMoMAe
entrou em contato com os
curadores do museu, ofere-
cendo-se para ajudar na pro-
dução da retrospectiva.
A guerra continuava em

seupaís enão haviapapel foto-
gráficoparaampliações.Omu-
seu nova-iorquino despachou
algumas caixas de papel para
ele, que imprimiu 346 imagens
em tamanho pequeno (8 cm x
12 cm) e decidiu fazer amplia-
ções quando chegasse a Nova
Yorkparaamostra.Aochegar
à cidade, em abril de 1946, ele
comprou um álbum daqueles
para colar recortes de jornais
e, meticulosamente, colou ne-
le todas as impressões em or-
demcronológica. O scrapbook
serviu para a seleção das 163
fotografias impressas para a
exposição no MoMA, aberta
em fevereiro de 1947.
Cartier-Bresson só foi tocar

no álbum de novo em meados
dos anos 90. Preparando a cria-
ção da Fundação Cartier-Car-
tier-Bresson (inaugurada em
maio de 2003), ele viu que suas
páginas estavam se desfacelan-
doe começouaremover as foto-
grafias.AfotógrafabelgaMarti-
neFrank,suasegundamulher,o
flagrou fazendo isso quando só

restavam13páginas intactas e
o convenceu a pelo menos fo-
tografá-las como documento.
As fotos e as páginas do ál-
bum que sobraram no forma-
tooriginal pertencemà funda-
ção, que as restaurou e expôs
pela primeira vez no ano pas-
sado, em Paris. A exposição
no ICP apresenta todas as im-
pressões do scrapbook e am-
pliações feitas para a retros-
pectiva de 1947.

VIAGENS E CINEMA
Paraseguiracronologiadospri-
meiros 15 anos do trabalho de
Cartier-Bresson deve-se ver a
exposição no ICP começando
pela segunda das duas grandes
salas onde ela está instalada.
Ali estão fotos feitas antesda2ª
Guerra, em viagens pela Fran-
ça e pelo exterior. A primeira
delas foi paraCamarões eCos-
ta do Marfim, onde o jovem

que havia estudado pintura e
se envolvido com os surrealis-
tas ganhou a vida como caça-
dorde pequenos animais. Com
uma enorme câmera Krauss,
ele também fez várias fotos,
masamaioria foi destruídape-
la umidade. Depois de um ano
naÁfricaeumainfecçãoquase
fatal,elevoltouàFrançaereen-
controuseusamigossurrealis-
tas. A essa altura, porém, ha-
via decidido virar fotógrafo.
Umadassuasprimeirasima-

gens que ainda existem éAtrás
da Estação Saint Lazare, de
1932.TiradacomaLeicaqueele
comprou emMarselha naquele
mesmoano, ela é consideradaa
fotomaisbrilhante feitaporele.
Nela, um homem salta sobre
umapoça d’água onde sua ima-
gem se reflete e parece estar
num pas-de-deux com a figura
deumamulhersaltandonocar-
taz de um espetáculo no fundo
dacena.Essa éumadaspoucas
fotos em que Cartier-Bresson
fez cortes, pois ele achava que
esses – assim como o flash, que
também não usava – diluíam o
significado das imagens. Com
umolho inigualável para a geo-
metria, preferia compô-las en-
quanto as registrava. Neste ca-
so, no entanto, a lente fora par-
cialmentebloqueadanoladoes-
querdoporumacerca, elimina-
da da impressão final.
As viagens foram essenciais

no trabalho inicial de Cartier-
Bresson. Viajando com um ca-
sal de amigos pelo Leste Euro-
peu e pela Itália entre 1933 e
1934, ele aprendeu a usar a Lei-
catirandofotossemumalvoes-
pecífico. Disparando no exato
momento, gravava o que cha-
mou de “pequenos momentos
degraça”.Em1933,mesmoano
emque fezsuaprimeiraexposi-
ção, na Julien Levy Gallery, em
NovaYork,eleviajoupelaEspa-
nha fotografando apenas por
prazer,masváriasdesuasfotos
sobre as eleições parlamenta-
res espanholas foram publica-
das em três edições da revista
Vue. O fotojornalista começava
a despontar ali. Algumas de
suas imagens mais pessoais e

abstratas desse período foram
feitas em Valência, Sevilha e
Madri,ondesuaLeicaeravolta-
daprincipalmenteparacampo-
neses, prostitutas e ciganos.
O scrapbook dá a oportuni-

dade de ver o grande fotógrafo
hesitandoentrevárias imagens
antes de escolher a que achava
melhor. Algumas de suas foto-
grafias famosas aparecem em
seqüências de cliques, tirados
antes e depois da que ele esco-
lheu como definitiva. A do trio
nobordeldeAlicante,porexem-
plo,feitaem1933,temacafetina
gorda, o gay de sobrancelhas
pintadas e a empregada negra
em posições e poses diferentes
dasque são vistasna versãoco-
nhecida em todo omundo.
No início de 1934, Cartier-

BressonfoiparaoMéxico,par-
ticipandodeumaexpediçãoet-
nográfica do Museu Trocade-
ro (atual Museu do Homem),
deParis.Oprojetoacaboudes-
moronando por falta de recur-
sos. O fotógrafo, porém, ficou
porlá,registrandoavidaanôni-
ma de gente índia, pobres, ce-
nas como a da porta de uma
funerária enfeitada por cai-
xões para crianças ou de uma
prostituta apreciando a vista
pela janelinha da porta do bor-
del da Calle Cuauhtemoctzin.
A série de fotos mexicanas

foiexibidanumaexposiçãocon-
juntacomManuelAlvarez-Bra-
vo, no Palácio de Belas-Artes,

na capital daquele país, em
março de 1935. Em seguida,
Cartier-Bresson viajou para
Nova York a fim de organizar
sua segunda exposição na Ju-
lien Levy Gallery, em parceria
com Alvarez-Bravo e Walker
Evans. Apesar do sucesso de
crítica para seu trabalho foto-
gráfico, ele decidiu deixar a fo-
tografia de lado e estudar cine-
ma com o fotógrafo e cineasta
americano Paul Strand.
Preparou um portfólio para

apresentaradoisdiretores,oes-
panhol Luis Buñuel e o austría-

co GeorgWilhelm Pabst, na es-
perança de ser contratado co-
mo assistente. Mas foi conse-
guir isso com seu compatriota
Jean Renoir, ao voltar para a
França em 1936. Renoir o con-
tratoucomosegundoassistente
dedireçãoemLaVieEstàNous,
umfilmedecampanhacomunis-
ta, eUnePartie deCampagne, no
qual o próprio Cartier-Bresson
aparececomoumpadre. (Apai-
xão dele pelo cinema rendeu
seis documentários realizados
entre os anos 1930 e 1970 naEs-
panha, naFrança enosEUA.)

O Instituto Público Fran-
cês de Férias Pagas lhe deu a
chance de fotografar traba-
lhadores em momentos de la-
zer, muito no espírito de Une
Partie de Campagne. É daí que
vem uma de suas fotos mais
conhecidas, Domingo às Mar-
gens do RioMarni, de 1938, em
que dois casais e uma criança
se deleitam num piquenique.
Já casado com a poeta e

dançarina javanesaRatnaMo-
hini, ele conseguiu seuprimei-
ro emprego como fotógrafo,
trabalhando para o jornal Ce
Soir e a revista Regards, am-
bos do Partido Comunista
Francês e editados pelo escri-
tor Louis Aragon. A maneira
peculiar de Cartier-Bresson
abordar a fotorreportagem
desponta já num de seus pri-
meiros trabalhosparaaRegar-
ds. Na cobertura da coroação
deGeorgeVI, emLondres, ele
não fez nenhuma foto do rei e
traduziu o evento só com ima-
gens do povo que foi assisti-lo.

GUERRA
Na outra galeria estão retratos
e outras imagens da década de
1940.Fotosdecasasdestruídas
porbombardeios,degentesim-
ples deChouzy-sur-Cissé, onde
Ratna se refugiou com uma fa-
mília de vinicultores, de velhos
fazendo refeições em Luzillé,
ondeopróprioCartier-Bresson
se escondeu, são seus relatos

pessoais sobre a 2ª Guerra.
Depoisde escapardo campo

de prisioneiros na Alemanha,
ele conseguiu documentos fal-
sos e recuperou sua Leica, que
havia enterrado numa fazenda
na região de Vosges. Conheceu
o galerista e editor Pierre
Braun, oqual lhepropôsque fo-
tografasse escritores e pinto-
resparaumasériedemonogra-
fias. Esse projeto nunca se con-
cretizou, mas Cartier-Bresson
continuoua fazer retratos para
algumas revistas, sempre em
busca dos “silêncios interiores
de uma vítima consensual”.
Imortalizou nesses silêncios
personalidadescomoocasal de
cientistas emembros da Resis-
tência Francesa Irène e Frédé-
ric Joliot-Curie, o escritor Paul
Claudel, o escultorAlbertoGia-
cometti, e opintorHenriMatis-
seemsuacasanosuldaFrança.
TambémengajadonaResis-

tência, em 1944 ele deixou seu

esconderijo em Luzillé e voltou
de bicicleta a Paris, onde pôde
documentaraliberaçãodacapi-
tal.No seu scrapbook estavam
imagens históricas, como as
das ruínas da cidadeOradour-
sur-Glane depois domassacre
dos seus habitantes, em 10 de
junho de 1944. Em setembro
de 1944, oConselho deCinema
Francês lhe deu permissão de
fazer um documentário sobre
a volta de franceses que foram
prisioneiros e deportados pa-
ra a Alemanha, com o título Le
Retour. Enquanto câmeras do
Exército americano filma-
vam, Cartier-Bresson tinha as
mãos livres para fotografar o
making of com sua Leica. O fil-
me final foi exibido no MoMA
na abertura da exposição, em
4 de fevereiro de 1947.
Muitas das fotos do álbum

têm anotações no verso feitas
porCartier-Bresson.A cena da
mulher que reconhece quem a
delatou para a Gestapo, tirada
em abril de 1945 emDessau, na
Alemanha, é vista na exposição
em três tomadas: numa, a dela-
tora está diante da mesa do in-
terrogador, um prisioneiro às
suascostasaindavesteounifor-
me listrado do campo de con-
centração e a delatada, ao seu
lado, temorostodeformadope-
lo ódio; as outrasmostrama in-
formante apanhando de casse-
tete, rodeada por uma multi-
dão.AtrásdeumadelasCartier-
Bresson escreveu: “Uma infor-
mante, ela estava gritando ‘não
memate, eudouonomedeles.’”
AexposiçãodeCartier-Bres-

sonnoMoMAtambémmarcou
outro fato importanteparaofo-
tojornalismo. Alguns dias de-
poisdeelatersidoaberta,ofotó-
grafo francês encontrou-se no
museucomRobertCapa,David
“Chim”SeymoureGeorgeRod-
ger e decidiramali criar a que é
hoje a mais prestigiada das
agências fotográficas interna-
cionais, aMagnumPhotos. ●

ORIGINAL–Seqüênciade fotosdopintor francêsHenriMatisseemsuacasa,nosuldaFrança, em1943
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