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Contadores
DE HISTÓRIAS
Fotografia contemporânea
propõe novos fundamentos para
a linguagem documental

PAISAGEM SUBMERSA/ Galeria Luisa Strina, SP/ até 6/9
VERA BARCELLOS -CASASUBU/ Galeria Vermelho, SP/ até 27/9
CLAUDIA ANDUJAR - MEU MUNDO/ Galeria Olido, SP/ até 28/9
PORTRAITS/ Galeria Leme, SP/ a partir de 6/9
FLAVIO DAMM - PRETO NO BRANCO/ Margs, Porto Alegre /até 31/9

Para dar conta de narrar o drama dos habitantes de sete municípios
de Minas Gerais que tiveram suas casas alagadas pela Usina Hidrelétrica
de Irapé, o fotógrafo Pedro David registrou um homem usando um
escafandro. O drama das vidas invadidas pela água não ganhou um
testemunho fotojornalístico, mas uma espécie de dramatização,
sem perder seu caráter documental. Pedro David, João Castilho e
Pedro Motta, autores do ensaio Paisagem submersa, editado em livro
pela Cosac Naify e em exposição em São Paulo, estão alinhados a
um documentarismo que busca o equilíbrio entre a objetividade do
registro e a expressão da subjetividade. Entre os pesquisadores de
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novos caminhos documentais incluem-se
artistas, fotógrafos e até mesmo jornalistas.
Claudia Andujar, que iniciou a carreira como
fotojornalista em 1958 e desenvolveu uma
cobertura extensiva dos índios ianomâmis, agora
documenta sua própria casa, evocando uma
questão que é crucial para qualquer fotógrafo:
o limite entre o seu mundo e o mundo exterior.

Na série Casasubu, de Vera Chaves
Barcellos, a manipulação digital é usada não
para "maquiar" o real - como interpretariam
alguns adeptos da tecnologia analógica -, mas
como estratégia de representação da realidade.
A artista utilizou um aplicativo de geração e

MANIPULAÇÃO Casas capixabas não ganham
reproduções fiéis, sob a lente de Vera Barcellos



tratamento de imagens de modo a evidenciar a
variedade de estilos arquitetônicos e materiais
utilizados na construção das casas de uma
praia no Espírito Santo. No ato de recortar,
colar e sobrepor fragmentos de imagens, a
artista refere-se ao modo construtivo das casas:
edificadas como se fossem fotomontagens.

Em sua manipulação deliberada do real,
Vera Barcellos se diferencia da postura que
regeu boa parte do documentarismo do século
XX: o princípio da não- interferência. Para a
visão de um dos pontos altos dessa fotografia,
Flávio Damm - Preto no branco, apresenta
em Porto Alegre uma retrospectiva dos
64 anos de carreira do fotografo gaúcho, que
começou na revista O Cruzeiro, em 1948.

Em setembro, em exposição sobre as novas
propostas do retrato, o suíço Yann Gross não
abusa de recursos de manipulação, nem da
invenção de mundos paralelos, mas também
não adere ao princípio da não-interferência.
Em suas viagens pelos bastidores dos resorts
turísticos da Suíça e pelo agreste brasileiro,
o jovem fotógrafo lança mão de algo tão
simples quanto a interação com o retratado,
a fim de captar toda a verdade e a ficção que
se escondem por trás de poses e máscaras.

Fotografia para todos
III MOSTRA RECIFE DE FOTOGRAFIA/ Centro de Formação em Artes
Visuais, Recife/de 31/8 a 7/9

Praças, mercados, terminais rodoviários e outros espaços
públicos serão o destino dos trabalhos de 55 fotógrafos profissionais
e amadores, selecionados para a III Mostra Recife. O evento
celebra a diversidade de linguagens, projetando por toda a capital
pernambucana imagens de criadores como Manoel Veiga, com sua
série de Construções (foto). A mostra integra a Semana de Fotografia
do Recife, que tem entre os destaques da programação o lançamento
do catálogo Linguagens 2008, que mapeia a produção local.

Saiba mais

Imagens para
serem lidas

Em O fotógrafo (Conrad, R$ 46), trilogia
que integra quadrinhos e fotografia, o leitor
acompanha o diário de bordo do fotojor-
nalista Didier Lefèvre, no Afeganistão, du-
rante a invasão soviética. No segundo volu-
me, recém-lançado, ele chega ao hospital
de Zaradandara e retrata os bastidores do
trabalho dos Médicos sem Fronteiras.

Organizado pelo crítico Lorenzo
Mammi e a historiadora Lilia Moritz
Schwarcz, Sxfotografia (Cia das Le-
tras, R$ 41) é um ótimo exemplo de
como a fotografia se presta como
ponto de encontro para o diálogo entre
profissionais de diversas áreas. Editado
a partir de seminário no Centro MariAn-
tonia, da USP, o livro traz oito fotogra-
fias interpretadas em ensaios teóricos
e poéticos.

Text Box
Fonte: Isto É, ano 31, n. 2025, p. 126-127, 27 ago. 2008.




