lguns dizem que é necessária aquela aura de pintura. Outros falam que é um tipo de impressão. Ou um termo de
marketing para vender mais. Quando o assunto é fine art, essas
são só algumas das discussões recorrentes. Para comprovar isso
basta entrar em fóruns na internet ou perguntar para quem atua no
ramo. O termo, afinal, acaba sendo tão subjetivo como a arte que
ele define. Contudo, algumas coisas são inegáveis. Fine art quer
dizer alta qualidade: seja da imagem, na impressão e no conceito
por trás da obra. A grande questão que repercute é a viabilidade
de viver só de fotografia fine art. Os desafios para quem vive ou
tenta viver neste segmento são grandes. Afinal, os custos de alta
qualidade pesam na conta final, o que torna o produto caro.
Mercado existe, sim, e cresce o interesse pelo assunto também. Basta ligar a televisão durante boa parte da semana e
assistir à abertura da novela "Passione", feita pelo artista e fo-

tógrafo V i k Muniz, para ver como a arte está em alta. Outra
prova é o aumento do número de galerias. Em 2000 eram 50
no eixo Rio-São Paulo, hoje são 90 galerias. Cresceu também
o número de feiras, festivais de arte e fotografia, ou espaços
fine art voltados para a venda de fotografia. Caso da inauguração em 22 de setembro, na Fnac Paulista, em São Paulo, do
espaço "Encontros com a fotografia", uma área exclusiva à
venda de fotografias fine art. Na primeira seleção exclusiva,
imagens dos fotógrafos A d i Leite, Alfredo Hisa, Felipe Reis,
Luciano Munhoz, Marcos Piffer e M i r i a m Homem de Mello.
Todas as fotos em impressão jato de tinta em papel fine art e de
edição limitada. Um local como esse seria impensável até há
bem pouco tempo. Mas os exemplos de artistas, profissionais,
especialistas e empreendedores abordados aqui mostram que
esse mercado amadureceu.

OFÍCIO DA ARTE - "Vivo disso. É um mercado seleto. Vai bem,
desde que não seja qualquer foto. Mas não é um trabalho fácil". diz ALEXANDRE URCH. 33 anos, que atua há nove anos como
fotógrafo. Nos últimos quatro anos ele se especializou em fine
art. Urch trabalhou no reconhecido laboratório Instancolor, em
São Paulo, onde tomou gosto pelo assunto. Hoje ele trabalha no
escritório e estúdio, e conta com uma impressora para grandes
formatos. Na rotina de trabalhos, Urch faz muitos serviços de
impressão para clientes, amigos, além das suas, com enfoque em
cenas urbanas e paisagens vendidas para colecionadores e decoradores. No pacote, ele oferece moldura e a foto é sempre assinada e pode receber numeração. A foto vai acompanhada de uma
carta, onde ele conta a história daquela imagem. Tudo vale para
adicionar valor à obra que o cliente adquire. "A cada dois meses
faço séries fotográficas, que vendem bem. A fotografia fine art
é algo pensado e com um propósito, não é só foto
P&B", diz. Em sua visão, os colegas da fotografia
de casamento e de eventos ainda não entenderam
o produto. "Não é só pegar algumas fotos, colocar
filtros e transformá-las em P & B para vendê-las
como fine art. Há um conceito atrás da imagem."
0 conceito que Urch acredita está na qualidade da
foto, na preocupação na hora do clique, passa pela
impressão e pelas ferramentas que garantem a precisão das imagens. "O tratamento de uma foto fine
art é totalmente diferente de outros estilos de fotografia", diz ele, destacando um desconhecimento
de causa em geral, embora reconheça um crescimento da procura pelo assunto.

N A INTERNET - Cresceu também o número de laboratórios e
serviços de impressão fine art, muitas vezes sem o enfoque no
profissional. Um exemplo é o FOTOCANVAS.COM.BR. do publicitário Carlos Gonçalves. Trata-se de um ateliê paulistano, na V i l a
Madalena, que oferece um serviço on-line de impressão de alta
qualidade. A empresa atende a capital, o interior paulista, Rio
de Janeiro e outras localidades. "As pessoas não sabem o que é
fine art. Há muita ignorância. As grandes empresas não fazem
divulgação e as pessoas acabam confundindo com fototela", diz
ele. O site atende clientes interessados em reproduções de obras
de arte e aqueles que procuram uma saída diferenciada para fotos de aniversário, casamento ou de uma viagem. Hoje, 95% dos
serviços atendidos são ampliações para consumidores finais. A
empresa sempre vende bem em datas especiais e faz a postagem
em até 48 horas.

O interesse dos clientes por obras famosas fez com que Gonçalves criasse outro braço de negócio, um site exclusivo para
reprodução de obras de arte que será lançado ainda em 2010.
Mesmo tendo um ateliê, tudo é feito on-line e o cliente recebe o
produto em casa pelo correio. A página serve para tirar dúvidas,
como o que é giclée, canvas etc. "Os clientes querem uma coisa
de qualidade, mas na verdade estão fora do fine art, não sabem
o que é, mas querem uma boa fotografia", diz.
Quem concorda com ele é ANA PAULA APRATO, da Bom Olhado, em Porto Alegre. A empresa começou há um ano com base
numa pesquisa de mercado. "Vendemos a foto com instalação
completa. A decoração com fotos fine art tem a ver com o novo
luxo. É uma tendência", explica. A empresa oferece consultoria
com arquiteto para ajudar o cliente. Esse especialista sugere qual
produto vai melhor em cada tipo de espaço e se o local é adequado em termos de umidade e temperatura. Essa consultoria
se restringe apenas à capital gaúcha, enquanto a venda de fotos
é por todo o País pelo site. Lá estão seções com dicas de acabamento e opções de instalação. Ana Paula é fotógrafa há 11 anos
e decidiu comercializar o seu acervo dessa forma. "O mercado
aqui está em crescimento. A construção civil está aquecida. Isso
gera clientes. Outro alvo são as redes hoteleiras", diz ela.

meçou há cerca de dois anos a investir na fotografia fine art. "Uma
das razões é que sempre gostei de quadros, de vê-los em museus,
exposições e decorando as casas", conta. Foi quando percebeu que
poderia oferecer um trabalho de qualidade que fosse autoral para
uma classe média que também aprecia fotografia. Kazuo atua
também na fotografia social e de eventos. "Acredito que devam
ser raríssimos os fotógrafos no Brasil que vivam só de fine art",
diz. Assim como Urch, ele mostra uma preocupação grande com
o acabamento das fotos. Isso é importante na hora de vender as
obras. "Percebi que os clientes apreciam, elogiam, mas na hora de
por a mão no bolso... Os que mais compram são os ligados a alguma área da comunicação." Segundo Kazuo, a maioria não entende
o produto, a alta qualidade envolvida no processo. É quando entra
o marketing. E para o fine art não é diferente: tem de mostrar para
vender. Só que a diferença é argumentar os benefícios do produto
sem confundir o cliente.

ESPAÇO MULTIMÍDIA - FOTOCLUBE F / 5 0 8 , em Brasília, é escri-

tório, galeria, loja conceituai, estúdio e sala de aula, enfim, um
espaço para a reflexão e práticas fotográficas. "O mercado de fotografia fine art, como a própria cultura da aquisição de arte no
Brasil, ainda é incipiente", diz o dono Humberto Lemos. Para ele,
lentamente as obras estão sendo valorizadas com aumento de galerias e leilões exclusivos para fotografia. Para se ter uma ideia,
só em 2008 ocorreu o primeiro leilão exclusivo de fotografias na
Bolsa de Arte de São Paulo. Lemos acredita que o caminho para
a valorização da fotografia fine art está traçado, mas ainda no médio prazo". O F/508 ministra cursos gratuitos de fotografia na periferia de Brasília com salas lotadas. O elitismo não está na arte,
mas sim em seus promotores. Para Lemos, quem atua neste ramo
faz um investimento pessoal e profissional. Ele cita o exemplo do
fotógrafo carioca Thiago Barros, que desenvolve há cerca de dois
anos a série "Metrópoles". O artista passou um ano fotografando
Paris em grande formato e agora continua sua série no Brasil.

VISÃO ABRANGENTE - Talento é ainda imprescindível. Essa
é a percepção de Luiz FELIPE FEITOSA, diretor de produção da
SP Arte, para quem quer investir na área. A feira SP Arte/Foto
surgiu em 2006 logo após a segunda edição da SP Arte. "Observamos que existiam várias feiras de fotografia no exterior e que
não tínhamos nada do gênero no Brasil. Existiam várias consultas de galerias sobre a possibilidade de participações futuras",
conta Feitosa. O perfil do público que visitou a SP Arte/Foto
2010 foi variado. São artistas, colecionadores, fotógrafos, curadores e público em geral. De acordo com Feitosa, a feira atraiu
muitos jovens fotógrafos que participaram de cursos gratuitos
com fotógrafos renomados. Em sua quarta edição foram mais
de sete mil visitantes que conferiram mais de 500 fotos de 170
artistas, num total de 17 galerias participantes. "Este é um mercado dinâmico e rápido. O Brasil tem ótimos fotografos e muitos
jovens fotógrafos estão começando a mostrar seus trabalhos em
galerias. O surgimento de novas galerias de foto é outro termômetro para o crescimento", observa. Para ele é perfeitamente
possível um fotógrafo viver de fine art desde que trabalhe pesado e fotografe muito. "Acredito que a prática leva à perfeição.
Óbvio que talento e bons mestres ajudam", completa. O resumo
financeiro do evento atesta um aumento crescente no consumo
e interesse. Em cinco dias de SP Arte/Foto foram vendidas 170
obras, num total de um milhão e meio de reais. Para as galerias,
a média nas vendas foi 35% maior em relação a 2009. Para se ter
um ideia, duas fotos de Massimo Vitali foram vendidas na noite
de abertura a 80 mil reais cada.

ARTISTAS CONSOLIDADOS - A galeria PAULO DARZÉ. em Sal-

vador, tem 27 anos. Uma referência e um dos espaços de arte
mais bonitos do Brasil. São quatro exposições por ano. Neste
ano, duas foram sobre fotografia: Miguel Rio Branco e Caetano Dias. O espaço é visitado por gente do Brasil e de fora.
O segredo para manter uma galeria por tanto tempo? "Direcionamento, ter um bom material de catálogo. Os artistas fazem arte e eu cuido da parte comercial", diz Paulo Darzé. Em
sua opinião, os fotógrafos que quiserem viver da arte devem
participar de salões, mostras coletivas. E o papel das galerias
é estimular o gosto pela arte.
Contudo, o caminho para expor não é fácil. Experiência e
carreira consistente são a regra nas grandes galerias e museus.
E paciência. "Considero 20 anos de trabalho o período mínimo
para expor em museus e dez anos para expor em galeria", diz
Rosely Nakagawa, uma das maiores curadoras de arte e foto-

grafia do Brasil. A avaliação de Rosely é que o fotógrafo não
tem a obrigatoriedade de viver só de fine art. "A fotografia tem
uma flexibilidade que deve ser explorada pelo fotógrafo e pelo
artista. Fazer editorial, publicidade, jornalismo, só acrescenta
ao trabalho valor e experiência profissional." Rosely destaca que
hoje há um mercado fine art, resultado da maturidade dos profissionais, do reconhecimento da fotografia brasileira nas coleções
nacionais e estrangeiras, além de ter ficado mais acessível graças à tecnologia na impressão, divulgação e captura. Ainda segundo ela, o crescimento de mercado é comprovado nos eventos
nacionais como o Fórum Latino-Americano, iniciativa do Itaú
Cultural, e na participação de fotógrafos brasileiros em festivais
no exterior. "O brasileiro aprecia, consome e coleciona cada dia
mais a fotografia e a arte em geral. Estamos vivendo um período
muito bom e fértil, por isso mesmo precisamos cuidar cada vez
mais para se dar com bases firmes e estruturadas."

IMPRESSÃO - O fotógrafo e professor de fotografia GERALDO GARCIA tem um blog sobre
fotografia muito popular (blog.geraldogarcia.
com). Um dos posts neste ano foi justamente
sobre fine art, uma área em que hoje está envolvido diretamente por ser dono da Imagem Impressa, estúdio de impressão fine art no Rio de
Janeiro. A decisão de investir na área tem a ver
com a obsessão por controlar todo o processo de
produção. "Isso me rendeu muitas dores de cabeça, principalmente quando tentava usar esses
conhecimentos para imprimir minhas imagens
artísticas em gráficas ou laboratórios, pois são muito poucos os
estabelecimentos no Brasil onde podemos trabalhar com gerenciamento de cor de forma correta", diz ele.
A l i surgia a intenção de montar a empresa. "O cliente acompanha todas as etapas do processo, opinando e controlando, assessorado por nossa equipe", diz Garcia. Segundo ele, não é um
mercado de grande volume "principalmente se comparado ao
dos minilabs, portanto o lucro deve vir do maior valor agregado". Na rotina de atendimentos de impressor, Garcia lida com
perfis muito distintos, como amadores avançados, artistas plásticos e ilustradores. "Eles sofrem tanto quanto os fotógrafos com
as poucas opções de impressão de qualidade para arte", diz.
A Imagem Impressa está completando um ano de operação e
nesse tempo houve aumento na procura e nos esclarecimentos sobre as vantagens desse tipo de impressão. Para Garcia, a confusão
vem do termo "Fine Art Print", criado no passado para diferenciar as impressões de arte produzidas com muito mais cuidado
das impressões cotidianas. "Este termo também foi aplicado aos
laboratórios fotográficos manuais de alta qualidade e agora, naturalmente, se estendeu ao processo digital", explica. Segundo ele, a
impressão fine art é aquela feita em papéis especiais "geralmente
de fibra de algodão, com pigmentos minerais de grande longevidade e, o mais importante, feitas por um impressor especializado
e sob o olhar atento do artista". Em sua avaliação, o crescimento
recente do mercado está ligado ao consumo da nova classe A, que
prefere fotografias a obras de arte. "Se o Brasil seguir os passos da
Europa, devem surgir nos próximos anos galerias mais populares,
especializadas em fotografias de tiragens livres para atender à demanda dos clientes de classe média", prevê ele.

EM ALTA - Há motivos para otimismo. Afinal, o mercado da
arte no Brasil movimenta 200 milhões de reais por ano, conforme estimativa do jornal Folha de S.Paulo, e cresce 50% ao
ano. Existem até fundos de investimento, caso do Plural Capital,
que deve investir 50 milhões de reais na aquisição de peças de
artes plásticas e obras em geral. Nos próximos três anos, o fundo
comprará as obras de artistas brasileiros para depois revendêlas. O interesse desses gestores não é à toa. A arte valorizou-se
muito mais do que a Bolsa de Valores nos últimos anos.

Esse aquecimento se reflete em outros segmentos da fotografia e causa inclusive algumas distorções, já que muitos fotógrafos de casamento e estúdios usam o termo fine art de forma vaga
ou como mero apelo de marketing. Um gancho estranho, pois a
maior parte do público desconhece o termo (pomposo é!). Talvez
a conclusão mais precisa seja de Humberto Lemos, do F/508:
"Existem as fotografias autorais, as fotografias que atendem ao
mercado de arte e as fotografias que são puro lixo. Que viva a
fotografia, seja de que forma for".

Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 21, n. 139, p. 56-61, out. 2010.

