
A herança colorida de

Maureen
Bisilliat

A inglesa naturalizada
brasileira desembarcou
por aqui em 1952 para
se tornar uma referência
na fotografia nacional

elo Brasil já passaram
grandes artistas como o
holandês Frans Post (1612-

1680), o alemão Johann Rugendas
(1802-1858) e o inglês John Burchell
(1781 -1863), apenas para citar alguns
cujo deslumbramento pelas cores do
País ficou registrado em pinturas,
desenhos e litografias essenciais.

Na história contemporânea,
a fotografia tomou o papel dos
desenhistas com fotógrafos como
os americanos George Leary Love
(1937-1995) e David Drew Zingg
(1923-2000). Contudo, uma inglesa
chamada Maureen Bisilliat aqui
desembarcou em 1952 e mudou
para sempre os conceitos da
fotografia, do documentarismo, do
fotojornalismo e da arte brasileira.

Sheila Maureen nasceu no vilarejo
de Englefield Green, em Surrey, no
sudoeste da Inglaterra, em 1931. O
sobrenome Bisilliat veio do segundo

marido, o francês Jacques Bisilliat.
Mãe de duas filhas, a fotógrafa e

cineasta dirige desde 1989 o Pavilhão
de Criatividade da Fundação Memorial
da América Latina, em São Paulo (SP),
que abriga um dos maiores acervos
de arte popular latino-americana -
reunido por ela, Jacques e o arquiteto
Antônio Marcos Silva a pedido do
antropólogo Darcy Ribeiro, então
criador do conceito e do projeto
cultural do Memorial.

Antes disso, os três tocavam a
charmosa galeria de arte popular "O
Bode", na rua Bela Cintra, na capital
paulista, que existiu de 1972 a 1992,
um ano após a morte de Jacques.

Como alguns dos mais
importantes fotógrafos do mundo,
Maureen Bisilliat começou pela arte.
Já estava morando no Brasil quando,



em 1955., seguiu para Paris para
estudar com o francês André Lothe
(1885-1962), expoente do Movimento
Cubista, que, entre outras coisas, foi

professor de Henri Cartier-Bresson
(1908-2004) - que reputaria ao artista
tudo que sabia sobre fotografia.

Maureen também montou um
ateliê no Rio de Janeiro (RJ), nos
anos de 1950. Entre os alunos,

dois dos mais importantes artistas
brasileiros, a gravadora carioca Anna
Letycia e o pintor e gravador gaúcho
Iberê Camargo (1914-1994).

Em Paris, ela e a amiga Henrieta
Michelson se sentiram em casa.
"Fomos muito bem recebidas, pois,
até então, o ateliê não tinha grandes
expressões definidas nas artes
plásticas. Chegamos sem vícios, sem
imitações", conta a fotógrafa. A

impressão sobre Lothe era de alguém
muito rígido e seco, que não poupava
críticas aos alunos, embora "valioso
como professor", reconhece ela.

EM NOVA YORK
A necessidade de contrapor a

severidade do mestre francês a levou
para Nova York, EUA, dois anos
depois. Foi estudar com o russo
Morris Kantor (1896-1974) na Art
Students League of New York. Com
mais de cem anos, a escola está em
atividade até hoje e abrigou vários
artistas de renome. É famosa por unir
amadores com artistas profissionais e

continua sendo um nome importante
na vida artística da cidade.

Quando criança, Maureen Bisilliat
viajou muito com os pais, Talvez seja
por isso que não consegue ficar

parada muito tempo. Com uma
disposição invejável, é difícil mantê-la
sentada por mais de dez minutos
falando de si mesma. > '

Porém, ela volta fundo na memória
quando o assunto é arte: "na Art
League havia uma liberdade muito
maior de expressão, mas não era uma
farra. A Paris do tempo de Lothe era
aquela de Juliette Gréco, Jean Paul
Sartre (1905-1980). Para nós, jovens,
o mundo se abria. New York era outro
mundo também. Você ia ao East Side
e encontrava o de Kooning (Willem,
1904-1997, pintor americano) bebendo
cerveja. Noutro bar, Monk (Thelonious,
1917-1982, músico americano) tocava.
E não eram lugares badalados".

Aqueles anos eram muito
diferentes, não há dúvida. Não apenas
do Brasil daquela época (do fim da



ditadura ao suicídio de Vargas), mas
do atual, bem como aquelas cidades
(símbolos de toda uma cultura)
também não são mais as mesmas. É
quase impossível encontrar artistas do
nível dos citados por ela nas esquinas.

Para Maureen, era uma época em
que o jovem tinha o direito de ser um
aprendiz. A fotógrafa explica melhor:
"Visitei o ateliê de Lasar Segall (1891-
1957). Ele colocou meus desenhos no
chão e olhou atentamente. O Segall
dava um tempo, olhava e opinava.
Hoje não existe mais isso. Todo
mundo já tem que saber ser produtor',

A viajante Maureen Bisilliat se
diz "desenraizada". Mas desde que
esteve no Brasil pela primeira vez,
sempre voltou - a naturalização
ocorreu em 1963. O modo como se
veste e o leve sotaque britânico
podem levar a pensarem que ela é
"alguém de fora", embora poucas
pessoas entendam de cultura
brasileira como Maureen. Poucas têm

raízes tão profundas plantadas aqui.
No final da década de 1950, antes

de se render ao fotojornalismo e ao
documentarismo, insistiu em ser uma
artista. Foi estudar com o italiano Karl
Plattner (1918-1986) num ateliê no
bairro do Sumaré, em São Paulo.

Plattner veio para o Brasil na
esteira da Bienal de 1953 (2a Bienal
do Museu de Arte Moderna de São
Paulo). No ateliê, foi colega de duas
grandes artistas que por aqui
também se radicaram: a alemã
Gisela Eichbaum (1920-1996)
e a italiana Maria Bonomi.

EM BUSCA DE LIBERDADE
O argumento mais forte que a

levaria da arte para a fotografia era
que o artista italiano a restringia muito.
"Nem nos tempos severos de Lothe
havia isso. Fiquei sem liberdade",
justifica o abandono da pintura e o
Início de um trabalho fotográfico que a
tornaria reconhecida no Brasil e no

exterior. "Fiquei sem saber o que dizer
a uma tela branca", revela.

Perdeu a arte, ganhou a
fotografia? Difícil afirmar, No seu
documentarismo há muito de artístico
e o seu fotojornalismo não era apenas
informativo. As reportagens que fazia
instigavam, provocavam estesia por
meio de um viés até então muito
pouco explorado: aquele cuja cor é
uma forma e um conceito. Também o
inusitado de suas pesquisas e suas
explorações cromáticas ainda hoje
desconcertam os menos familiarizados
com seu vocabulário imagético.

Mais uma vez viajando, suas
primeiras incursões na fotografia
profissional foram na Venezuela. Por
intermédio de um amigo, conseguiu
um emprego de telefonista numa
empresa em Caracas. Dava tempo
para fotografar, e as primeiras imagens
que começaram a ser publicadas
eram de indígenas, tema que
retomaria na sua obra cinematográfica.



Acima, uma das fotos do ensaio
Caranguejeiras, feito em 1968, em
Livramento (PB); ao lado, retrato de
um vaqueiro de Morada Nova (CE),
feito na década de 1970

Em 1960 foi a Valdívía, no sul do
Chile, cobrir um terremoto para o
jornal The New York Times. Depois
de muito trabalho, os doze rolos de
filmes que fez nunca chegaram ao
editor em Santiago. ''Curiosamente,

vinte anos depois, reencontrei a
pessoa que deveria ter recebido. Ela
me contou que eles chegaram sete
anos depois que os enviei." Urna das
estranhezas da vida, que a fotógrafa
se habituou entre pajés, sertanejos
matutos e com o sincretismo religioso.

Embora ela não deixe de levantar as
sobrancelhas ao contar a história.

De volta ao Brasil, começou a
fotograr nus em casa (hábito já dos
tempos de estudante de arte}, até que
José Olímpio Borges, amigo mineiro,
lhe deu um exemplar de Grande
Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa.
"O Olímpio me disse: não sei se você
vai compreender', lembra Maureen,

De fato, não só compreendeu
corno o traduziu em imagens no livro
"A João Guimarães fíosa (Gráficos

Brunner, 1967- Editora Dia 1987),
fruto das viagens por Minas até 1963.

Ao trabalhar com Marcelo lassara,
em um tabletop (imagens para
animação) em 1962, foi levada pelo
jornalista Audálio Dantas para a revista
Quatro Rodas. Foram mais de dez
anos - contando também o tempo da
antológica revista Realidade - viajando
pelo Brasil. Nas publicações, colegas
como a suíça Claudia Andujar, o
italiano Luigi Mamprin (1921-1995)
e o carioca Walter Firmo.



Um projeto paralelo que chamou
de "Equivalâncias Fotográficas" - nada
a ver com os Equivalentes, de Alfred
Stíeglitz (1864-1946), que viraram
livros - envolveu a obra de escritores
como Euclides da Cunha (Sertões, Luz
e Trevas, Raízes, 1983), João Cabral
de Melo Neto (O cão sem plumas,
Nova Fronteira, 1984) e Jorge Amado
(Bahia Amada Amado, Empresa das
Artes, 1996), entre outros.

A necessidade de experimentação
sempre marcou os trabalhos de
Maureen Bisilliat. Daí surgiram filmes
como A João Guimarães Hosa, de
1969 (em co-autoria com Marcelo
lassara); Yaô-tnidação de Filho de
Santo, de 1976 (exibido na Bienal de
Arte de São Paulo); Xíngu-Terra, de

1979 (longa-metragem rodado na
aldeia Mehinaku); e Turista Aprendiz,
de 1985 (baseado no livro homônimo
de Mário de Andrade).

CARANGUEJEIRAS
Algumas reportagens marcaram

a fotógrafa. Uma delas foi sobre as
mulheres que catavam caranguejos
no mangue. O ensaio chamado de
"Caranguejeiras" surgiu a partir do
filme Os homens do caranguejo
(1968), de Ipojuca Pontes, filmado
em Livramento (PB), área ribeirinha do
Rio Paraíba do Norte. Ela e o jornalista
Audálio Dantas foram em busca de
imagens para a revista Quaíro Rodas.

No fim de um dia de trabalho,
enquanto discutiam como colocar

uma temática "tão crua" na capa da
revista, ela começou a ouvir os gritos
vindos do mangue. "Eram mulheres
que se divertiam, pegando peixes e
caranguejos", explica a fotógrafa. "Era
uma pobreza só, mas uma vitalidade
pela sobrevivência. Pareciam estar em
estado de graça", lembra.

Boas lembranças também surgem
de uma gafe: foi em Nova York, ao
cobrir um desfile beneficente de
moda. Com uma Rolleiflex e um flash,
enquanto brigava com o equipamento
nos camarins, ficou apontando a
câmera sem querer para ninguém
menos que Indira Gandhi (1917-1984),
primeira-ministra indiana, que trocava
de roupa, "Não sabia como me
desculpar. Estava apenas tentando me
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entender com o flash e não me dei
conta de que a câmera estava virada
para ela. Pedi mil desculpas e ainda
bem que ela aceitou..."

XINGU-TERRA
Distante do fotojornalismo, mas

não do documental, em 1972 Maureen
Bísilliat iniciou uma relação de amizade
com os irmãos Viilas Boas, visitando a
região do Xingu com freqüência até
1977. Além do filme, a instalação na
13a Bienal de São Paulo, em 1975,

também publicou a obra-prima
Xingu/Território Tribal (Cultura, 1979)
editado depois em mais cinco países.

Marco da sua bibliografia
fotográfica, esse livro conseguiu
um feito histórico de trazer a poesia
visual ao documentarísmo. É
extremamente belo, Pem editado
e, ao mesmo tempo, repleto de
informações. Maureen lida com a

cor como poucos fotógrafos são
capazes, motivo pelo qual, passados
quase 30 anos da publicação, não

foi superado ainda em seu gênero.
Mas, com o livro Sertões, Luz e

Trevas a fotógrafa também marcaria
sua obra no experimentalismo.
Ousando mais que no anterior, criou
uma linguagem também difícil de ser
superada. Maureen revela que as

"distorções" das imagens foram feitas
em uma noite. "Depois, eu pegava as
ampliações em preto-e-branco e as
refoíografava, com a lente macro, na
luz do dia, usando filmes para luz de
tungstênio e vice-versa. Aí, colocava
as imagens na água e fotografava
novamente", revela. Exemplo para
quem cultua o tal do Photoshop.

No ensaio dos Sertões estão

imagens clássicas dos vaqueiros,
copiadas ad nauseum até hoje e
que fazem contraponto com suas
experiências. Para a fotógrafa, "as
melhores coisas que criamos são as
mais explosivas". Contudo, Maureen
não deixa de lado o criticismo, que na
verdade, vale com uma boa lição
para todos: "Às vezes fazemos uma
descoberta. E, enquanto é isso, tudo
é válido. Mas quando você quer imitar
a descoberta, fica o vazio". Por isso,
deixou de lado o resultado desses
experimentos. 'Antes era uma
descoberta. Se eu continuasse, seria
apenas mais um efeito", diz.

COR E P&B
Entre cor e preto-e-branco ela não

não escorrega no maniqueísmo.
"Em Xingu-Terra, cerca de 70% das
imagens são cor porque o tema se
impõe. É impossível trabalhar os dois

conceitos ao mesmo, tempo. Cada um
tem sua mentalidade." E ensina mais:
"O desafio mesmo está na edição das
imagens, Saber dosar, aliar e ligar o
preto-e-branco com a cor."

Hoje, o desafio que a atormenta é
a edição de uma grande retrospectiva
sua, programada para o final de 2009,
Maureen se debruça sobre uma larga

mesa de luz, com centenas de
cromos, a maioria deles Ektachrome:
"A dosagem e o seqüenciamento são

complexos. Senão, fica uma feijoada,
uma colagem", diz ela, com um olhar
de quern tem segurança, mas com
uma pontinha de aflição.

As milhares de imagens, na



maioria cromos, pertencem hoje ao
acervo do Instituto Moreira Salles (IMS)
e envolvem vários pesquisadores
na digitalização, identificação a

catalogação. Um livro "tentando"
resumir o vasto trabalho fotográfico de
Maureen está previsto. Mas não é
nada fácil estabelecer um fio condutor
a uma obra complexa e diversificada.

Um trabalho que não se resume

em experimentarmos ou no uso
extraordinário da cor, apenas para
citar dois aspectos que por si só
causam enorme demanda em sua
organização. Maureen também
trafegou pelos retratos, de cuja
antologia podemos lembrar Clarice
Lispector e Pixinguinha entre outros -
em reportagem compartilhada com
David Zingg - e até mesmo pelo
mundo fashion, no livro África: Moda,

Cultura e Tradição na Costa do Marfim
(Editora Senac/Empresa das Artes,
1994), em parceria com Fábio Ávilla.

PARA O FUTURO
O ecletismo que resiste em

Maureen Bisilliat é quase como uma

filosofia de vida. Para ela, a questão
da preservação da herança fotográfica

é fundamental. "Estamos criando
mensagens codificadas para futuras
compreensões", ensina. Um exemplo
que ela cita é do mineiro Sebastião
Salgado e as séries Trabalhadores e
Êxodos. "Se colocássemos esses
trabalhos numa cápsula espacial para
o futuro, seria o exemplo perfeito
dessa missão, O trabalho de institutos
como o Moreira Salles também é
reflexo da nossa história, retido para
uma compreensão futura."

Atualmente, um pouco distante da
imagem fixa e mais próxima dos
vídeos, Maureen não deixa de estar
antenada na imagem contemporânea
e ainda encontra tempo para
participar de projetos como De olho
nos mananciais, no qual coordenou
um grupo de fotógrafos na aldeia
guarani Krukutu, em São Paulo (SP).
"Adorei as imagens de uma menina de
treze anos feita com uma câmera
digital. Acho essas maquininhas
interessantes", diz ela. Logo depois,
dispara mais um ensinamento: "A

fotografia passa por transformações.
Mas... não se deve misturar as
intenções e sim conviver com elas",
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