
A EVANS O
QUE É DE

O norte-
americano
Walker Evans
é um ídolo de
várias gerações
de fotógrafos.
Por isso, ele
está na História

nante de seus tempos para se transformar

no precursor da fotografia documental e do

fotojornalismo dos dias de hoje, expondo

em suas imagens a verdade sem versões:

cruel, descoberta e nada construída.

Evans é um nome obrigatório em

qualquer short list dos fotógrafos que mais

influenciaram durante o século passado.

Sua contribuição para a fotografia é in-

questionável. Exageros à parte, evoca-se

até seu olhar revolucionário. Algumas

de suas imagens são referências, obras

perenes que se impõem numa sociedade

embasbacada pelos conceitos efêmeros

impostos pelo seu caráter digital. A obra de

Evans transcende, marca, fica, como todos

aqueles que fazem história.

Os meios encaminharam Evans para as

letras. Nascido em 1903, em Saint Louis

(EUA), na sua juventude até que pensou

em ser um escritor. Ainda jovem e já

vivendo em Nova York com sua mãe, ele



freqüentou boas escolas e se aproximou da
literatura. Chegou a trabalhar na biblioteca
pública da cidade. Em 1926 viveu em Paris,
freqüentou a Sorbonne e se aproximou dos
escritos de Flaubert e de Baudelaire.

Todo esse empurrão não comoveu
Evans. No seu retorno a Nova York, um
ano depois, ele comprou mesmo foi uma
câmera fotográfica, naquelas alturas aos 24
anos e convencido de que sua narrativa se
daria através do olhar. Crítico dos trabalhos
de Alfred Stieglitz e Edward Steichen, dois
dos fotógrafos que "reinavam" no final
dos 20, o jovem Evans já manifestava um
comportamento avesso ao mercantilismo,
talvez por estar no olho do furacão do crash
da bolsa norte-americana de 1929, que
provocou muita desigualdade econômica
e injustiça social. Ironia ou não, Evans
trabalhou por um curto período em Wall
Street, numa experiência frustrante. Suas
influências no início da carreira eram
intelectuais, escritores e pintores. Nada

de imagem. Experimentou a publicidade,
detestou. Na fotografia de arquitetura (em

1930 fotografou casas vitorianas para um
livro sobre a arquitetura do século 19)
começou a descobrir seu estilo.

Intuitivo, observador e desprovido

de preconceitos. Evans levou muito a
sério esses atributos quando realizou seu
primeiro trabalho, que podemos chamar
de fotojornalismo. Foi em 1933, com o
objetivo de fotografar para o livro Crime
de Cuba, de Carleton Beals, que expunha

toda a corrupção do ditador Gerardo Ma-
chado. As fascinantes imagens captadas
pelas lentes de Walker Evans acabaram
no livro Cuba, lançado em 2001.

Dois anos depois, foi um dos convidados
- entre os quais, Dorothea Lange - pela go-



vernamental Farm Security Administration

(FSA) para documentar o estilo de vida dos

agricultores. Se a FSA pretendia construir

uma verdade, Evans documentou mesmo foi

o descobrimento da verdade, com imagens

que retratam o estrago causado pela crise

econômica que abalou os EUA. Como não

poderia deixar de ser, o trabalho de Evans

teve grande repercussão no seu país.

Na mesma linha documental, em 1936,

licenciou-se da FSA para realizar um traba-

lho com o escritor James Agee para a revis-

ta Fortune. Foram dois meses vivendo com

uma família de meeiros no Alabama. Mais

uma vez, o olhar de Evans surpreende posi-

tivamente. A Fortune- revista onde Evans

viria a trabalhar no período compreendido

entre os anos de 1945 e 1965 - rejeitou o

trabalho, que acabou no influente livro Let

Us Now Praise Famous Men, de 1941.

Antes de ingressar na Fortune, Evans

teve uma passagem pela Times. Sua fun-



ção, tanto numa quanto na outra revista: produzir textos

e imagens. Foi na década de 40 que o fotógrafo revelou

em imagens todo seu poder de observação ao captar

momentos e expressões das pessoas que circulam pelas

ruas de Chicago. Após seu desligamento da Fortune,

Evans ingressou na Universidade de Yale como professor

de design gráfico, onde permaneceu até sua morte em

1975. O reconhecimento ao seu talento é manifestado a

cada momento em que a fotografia está em pauta.

No mercado brasileiro
A Companhia das Letras anunciou o lançamento do

livro Elogiemos os Homens Ilustres (Let Us Now Praise

FamousMen),de James Agee e Walker Evans, no final do

mês de novembro. O consagrado livro é resultado de uma

reportagem realizada no interior do Alabama em 1936. O

livro original é de 1941. Agora ele chega ao Brasil.

O livro é uma referência para os estudos de jornalis-

mo, literatura e antropologia. Da resenha publicada na

página da Companhia das Letras: "Em seu realismo brutal

e ao mesmo tempo poético, as 61 fotos em preto e branco

de Evans que abrem o livro como um filme mudo, sem

legendas, traduzem, comentam e amplificam o impacto

do texto. Com uma franqueza sem efeitos, elas captam

a dor e a desesperança da paisagem humana. Conside-

rado o documento mais completo e corajoso da Grande

Depressão, época em que os poderosos Estados Unidos

viveram seu dia de Terceiro Mundo, este livro singular

ultrapassa em muito o quadro histórico e social que o

inspirou e permanece hoje, sete décadas depois de rea-

lizado, como uma impressionante tentativa de conhecer

e compreender a miséria do 'outro'".

Reverenciemos Evans
No mês de novembro serão

lembrados os 35 anos da morte

do fotógrafo Walker Evans. Na

primeira edição da Photo Ma-

gazine dedicada à fotografia PB,

homenageamos um ícone chama-

do Henry Cartier-Bresson. Nesta

segunda edição especial, reveren-

ciamos o norte-americano Evans,

um personagem obrigatório na

história da fotografia mundial por

todo o legado deixado às gerações

de fotógrafos que o sucederam.

Até o início do mês de janeiro,

o Masp expôs a retrospectiva do

fotógrafo, numa parceria com

a espanhola Fundação Mapfre.

Foram mais de 120 imagens

representativas dos principais

trabalhos desenvolvidos pelo

fotógrafo nos seus quase 50 anos

de carreira. Quem viu, viu, quem

não viu, a coleção retornou para a

sede da Fundação Mapfre.

E você? Quem homenagearia

numa futura edição especial preto

e branco? Escreva para o e-mail

redacao@editoraphotos.com.br.

Text Box
Fonte: Photo Magazine, Balneário Camburiú, ano 5, n. 30, p. 30-33, fev. 2010.




