
FIÉIS AO PB

história na fotografia. Eduardo Tavares

tem 24 anos e vontade de sobra de vencer

na vida. Acumulando pequenas conquis-

tas (manter-se ao largo do cotidiano

barra-pesada de Alagados é uma delas),

ele viveu um momento de glória em no-

vembro de 2007, quando apresentou sua

primeira exposição fotográfica, na galeria

Pierre Verger, centro da cidade. Chama a

atenção na curta trajetória desse baiano,

além da tenacidade com que trilha seu

caminho, é que da sua câmera Olympus

50mm - analógica, "herdada" do pai de sua

namorada - saem apenas fotografias em

preto e branco. O que tem de mais nisso é

que Eduardo vai um pouco na contramão

do cenário atual, amplamente favorável ao

registro em cores. Prova de que o PB não

só resiste, como também se renova.

Quarenta, 50 anos atrás, conforme nos

explica o historiador, professor e fotógrafo

paulistano Boris Kossoy, 67 anos, autor do

livro Hercule Florence, 1833: A descoberta

isolada da fotografia no Brasil (1980), ocor-

ria o contrário. "O PB era a opção natural

da fotografia praticada nas décadas de 50 e

60 entre os fotógrafos da minha geração, e

mesmo das que vieram a seguir". Segundo

o pesquisador, apenas no final dos anos 60

e meados dos 70 que a fotografia colorida

começou a surgir na publicidade brasileira,

porém de forma tímida. O aprendizado

continuou por bom tempo sendo associa-

do à prática em PB, com a revelação dos

filmes e o processamento das ampliações

no laboratório, experiência que marcou

irremediavelmente toda essa geração de

fotógrafos. Difícil até dissociar o manejo

da câmera da finalização do processo no

quarto escuro, "não só pela magia cativante

da luz vermelha, mas pelo próprio ritmo do

trabalho, onde pensar, testar, fazer e refa-

zer as coisas é parte inerente da criação",

testemunha o carioca César Barreto.

Fotógrafo e laboratorista, próximo

aos 51 anos de idade, Barreto menciona

o absoluto controle que o PB permitia ao

fotógrafo. O que não ocorria com a foto-

grafia colorida, que exigia ser confiada a

terceiros, para horror dos profissionais,

pois os resultados passavam longe do espe-

rado. "Por essa via, para minha produção,

o exercício da cor era essencialmente frus-

trante, já que a prática do laboratório me



condicionou a ver as cenas com olhos de

intérprete, sempre imaginando mudanças

ou correções a fazer em cada cena, coisa

praticamente impossível de ter em cor,

seja operando em cromos ou negativos. E

o problema maior é que sempre gostei de

fazer as coisas eu mesmo!", argumenta.

Dessa forma, segundo Kossoy, o formato

colorido precisou percorrer um longo cami-

nho até obter espaço em diferentes áreas

da comunicação e nas revistas ilustradas.

Sob o ponto de vista técnico, ele concorda

com Barreto: "A fotografia em cores tinha

também problemas de se afirmar em

termos de qualidade, em função da dife-

rença de tonalidades obtidas nos diferentes

laboratórios comerciais que processavam

o material negativo ou positivo".

Apesar da resistência e dos tropeços, o

filme colorido ganhou terreno nos últimos

anos. Virou popular entre os fotógrafos

amadores, escudado por serviços práticos

de revelação, e obrigatório nos diversos

segmentos profissionais, de jornais a peças

publicitárias. A entrada em cena da tecno-

logia digital não altera essa condição, na

verdade acentua. Com a mesma eficiência

que se tinha no trato dos tons de cinza

num quarto escuro, pode-se hoje exercer

controle absoluto sobre os diversos canais

de cor de uma imagem, por meio do com-

putador. Essa verdade serve também para

o preto e branco, mas, de modo geral, para

a fotografia, o mundo agora é cor.

A fidelidade ao PB, no entanto, não

morre aqui. Das gerações formadas no

interior dos laboratórios, muitos encontra-

ram caminhos para continuar exercendo o

formato que, para eles, é sinônimo de fo-

tografia. Um desses ninhos de resistência,

onde a imagem monocromática supera

sua "rival" em preferência, é o da produção

autoral. Ali, o contraste com a realidade

impregnada de cor e a dramaticidade do

preto profundo e suas nuances de cinza

formam o suporte ideal para as histórias

poéticas ou contundentes que esses artis-

tas desencavam Brasil ou mundo afora.

O fotojornalista baiano Evandro Tei-

xeira, 72 anos, é um exemplo. Volta e

meia ele escapa da rotina das pautas do

Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, onde

trabalha desde 1963, para praticar a pura

arte do PB. Mas sem radicalismos. "Neste

momento, terminei o livro da Feira dos

Nordestinos, ou Feira de São Cristóvão,

aqui no Rio. Esse trabalho é todo em co-

res, só quatro fotos em PB", afirma. Por

outro lado, acaba de produzir o ensaio

que ilustra a edição comemorativa dos 70

anos do clássico Vidas Secas, de Graciiia-

no Ramos, lançado no final de 2008 pela

Record. As fotos, todas em preto e branco.

"Também participei, em outubro de 2008,



de um outro livro, Torcedor, todo em PB",

diz Evandro. Para esse artista, PB é algo

internalizado: "Está dentro de mim".

Embora mais lembrado pelo trabalho

de pesquisa histórica acerca da fotografia,

Boris Kossoy fotografa há 40 anos. Entre

janeiro e março de 2008, a Pinacoteca do

Estado de São Paulo ofereceu ao público

uma retrospectiva de sua carreira, forte-

mente influenciada pelo realismo mágico

literário. Segundo conta, sua produção

pessoal sempre foi (ou quase sempre)

pensada em função da imagem em preto

e branco. "Minhas primeiras experiências

com o filme colorido tiveram lugar no

final dos anos 60, prioritariamente para

trabalhos comerciais e, também, para o

retrato de estúdio. Muitas outras se se-

guiram. De qualquer modo, o PB continua

sendo a minha expressão preferida para

os trabalhos de criação pessoal".

Barreto, que "brinca" com fotografia

desde 1975, entende que a preferência

manifestada pelo preto e branco tem a ver

com seu caráter interpretativo. Isso é algo

que, no começo, representa um desafio.

"Na primeira vez que se tenta, por exem-

plo, 'traduzir' uma suculenta maçã em

parcos tons de cinza, de cara esbarramos

com essa dificuldade. E, assim como não

existe um tom certo para definir o verme-

lho intenso da maçã, também não existirá

para o céu, mar, gentes de todas as cores,

nem mesmo da nova cerveja, sucesso nas

páginas de revista". Porém, sustenta esse

especialista em PB, a dificuldade é o que

torna a coisa interessante, pois permite ao

fotógrafo impor sua visão, criar com mais

liberdade e exercer a distinção entre o seu

trabalho e o dos demais. "Nesse ponto,

gosto de imaginar que parte da graça da

fotografia em PB está justamente nesse

jogo com as múltiplas possibilidades inter-

pretativas. Quem não brinca com elas, não



alcança suas técnicas básicas, faz apenas

fotografia sem cor, o que é um animal de

raça muito diferente!", ressalta.

Outro fotógrafo que atua no Rio, José

Alvarenga, de 61 anos, vê o atrativo do

formato monocromático no contraste, na

sua oposição ao mundo real. "O PB é exóti-

co, é 'cult', um pouco surreal e ao mesmo

tempo sofisticado. Faz sucesso porque é

mais artístico", julga. Mineiro de Juiz de

Fora, começou a fotografar aos dezessete

anos, influenciado pelas idas freqüentes

ao Cine Paraíso, da sua cidade, hoje ex-

tinto. Comprou uma Pentax, montou um

laboratório e foi à luta. Vive há 20 anos no

Rio, fotografa quase exclusivamente em

preto e branco e só usa filmes. Comprá-

los é que é difícil: "Pouquíssimos lugares

vendem esse tipo de filme. Posso te dizer

que estou na resistência, fotografando

com filmes e em PB", garante.

Alvarenga não resiste sozinho, natural-

mente. Ele divide a trincheira com Eduardo

Tavares, que mencionamos no início desta

reportagem. E com o campineiro João

Ricardo de Souza. Ambos jovens (João

tem 32), sinal de que o preto e branco não

atrai apenas saudosos veteranos. Souza

saiu para estudar na Califórnia (EUA), em

1997. Aproveitou e freqüentou durante

seis meses um curso de fotografia (B&W

Fine-art). "Daí só voltei a fotografar sério

em 2005, quando fui pra Lisboa (Portu-

gal)", conta. No curso, ele era dos poucos

que ficavam no laboratório revelando os

filmes (os PB eram os únicos que se podia

pegar na escola sem custo). "Os outros

alunos já estavam no digital" - caminho

que ele vai seguindo aos poucos: "Faço

as fotos em cores e depois passo para PB

no Photoshop. Tento sempre aproximar o

tratamento da aparência do PB do filme,

mas ainda acredito que fica diferente".

Já Eduardo, sente a mesma dificulda-

de relatada por Alvarenga. "Pra comprar

filmes e fazer a revelação é uma novela.

Só conheço um laboratório em Salvador,

distante do centro da cidade e que não é

barato". Porém, ele acredita que o sufoco

vale a pena. Inspirado por uma fotografia

do mestre Pierre Verger, de dois meninos

na balaustrada do Porto da Barra, em Sal-

vador, o rapaz teve o primeiro contato com

a fotografia quando um grupo de alemães

esteve na cidade para rodar um documen-

tário sobre a periferia. Ele foi contratado

com guia e, na primeira visita, incumbido

de fazer as fotos, pois queriam que as ima-

gens tivessem o olhar de um morador de lá.

Encantado com a experiência, logo Eduardo





estava na escola Casa da Photographia

atrás de um curso. Dinheiro não havia, mas

as coisas foram se encaminhando. Atual-

mente, ele tem participado de festivais de

fotografia e prepara seu terceiro ensaio

fotográfico, A cidade que dorme no chão,

sobre moradores de rua.

Resta saber quais caminhos tomará o

preto e branco face à tecnologia digital,

que permite, por exemplo, a conversão de

um arquivo originalmente colorido (recur-

so usado por João Souza). Esse uso gera

discussão. Kossoy não o aprova, entende

que a foto precisa ser pensada enquanto

cor ou PB no momento da concepção, sob

risco de se comprometer a obra. "Por que

não pensar a foto diretamente em PB, ao

invés de fazer esse malabarismo visual?",

propõe. Barreto, que se mantém fiel aos fil-

mes por questões de conservação ("mas se

trabalho num projeto gráfico, por exemplo,

acho a captura em cores tremendamente

viável e até desejável, não importa se digi-

tal ou analógica"), pensa ser muito melhor

ter um arquivo íntegro em RGB, pois esse

comporta mais informação do que sua

versão em PB. "Creio que nem existe outra

maneira de operar, pois a última coisa a ser

feita é deixar para o software nativo fazer

burramente a conversão para o PB. Isso,

a meu ver, eqüivale a uma estúpida eco-

nomia de recursos, já que posteriormente

teríamos controles superextensos caso os

canais de cor fossem preservados".

Polêmica à parte, o digital está à altura

de um bom PB? "Acho que o digital chegou

para ficar, na sua qualidade, no tamanho

etc. Naturalmente, para uma galeria, expo-

sição, gosto mais do negativo PB", opina

Evandro Teixeira, que no ensaio para o livro

Vidas Secas usou câmera digital, no modo

preto e branco. A idéia, inicialmente, não

era essa: "Pensei fotografar em PB com

minha Leica M6, aí fui buscar cem filmes

PB, não encontrei no mercado (cem filmes

para viagem imediata), fui falar com o



Tiago (Barros), nosso grande laboratorista

do PB, ele estava viajando na época. Bom,

colocando tudo isso no papel, filmes,

revelação, contatos, provas de trabalho,

escâner etc, 8 mil reais. Portanto, a solu-

ção foi o digital, com qualidade e tempo",

aprovou Evandro, não sem certa surpresa.

Caso permaneça alguma dúvida, o grande

fotojornalista arremata com um argumen-

to demolidor: "O Sebastião Salgado mudou

para digital!" Bom, se até ele mudou...
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