
No dicionário, miro significa

"enxergo, vejo, observo". Nas

agências de publicidade, no uni-

verso da moda e na história da

fotografia brasileira, Miro é um

fotógrafo obcecado em realizar

um trabalho exatamente como

visualizou. É por isso que ele

quase não fotografa mais para

revistas. "Eu gosto de liberda-

de para fazer um trabalho au-

toral. A fotografia editorial é

uma criação coletiva, com mui-

ta gente palpitando. E as pro-

duções estão cada vez mais po-

bres, reproduzindo publicações

gringas. Isso inibe a criação,

deixa tudo pasteurizado", afir-

ma à Serafina algumas sema-

nas antes da publicação de

"Miro - O Artesão da Luz" (Lus-

te Editores, 194 págs.).

O livro compila 150 dos me-

lhores trabalhos realizados por

ele em 40 anos de carreira e

será lançado em 23 de novem-

bro, no evento Pense Moda, na

Faap (Fundação Armando

Álvares Penteado). Entre ima-

gens de campanhas publicitá-

rias superproduzidas, retratos

bem construídos e trabalhos

pessoais, talvez o momento

mais primoroso de toda sua

obra seja a série "Vaidades", que

foi fotografada no início dos

anos 90, quando se viu em meio

a crises de pânico.

As fotografias dessa época

(que ilustram este ensaio) são

inspiradas em quadros figurati-

vos e naturezas-mortas pintadas

por mestres renascentistas

e barrocos, como Rembrandt,

Tintoretto, Caravaggio, Veláz-

quez, Botticelli e El Greco. A luz,

as cores e o cuidado com os de-

talhes das imagens são a expres-

são máxima de seu perfeccionis-

mo a qualquer custo.

"Para o Miro, o dinheiro

sempre virava detalhe. Se pre-

ciso, ele abria mão do paga-

mento para não entregar uma

foto que não estivesse do jeito

que queria", pontua a publici-

tária Magy Imoberdorf, com

quem trabalhou em mais de

300 campanhas, e entrega:

"Eu me entendia com Miro por

telepatia, porque ele pratica-

mente não fala". Além de ca-

lado, Miro tem uma deficiência

auditiva que o acompanha des-

de os 25 anos e, garante, nun-

ca o incomodou.
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Houve um momento em que ser fotógrafo pro-
fissional pra valer equivalia a ter um belo estúdio,
equipamento de última geração, ser cortejado pelas
grandes agências de propaganda e por clientes ávi-
dos por uma campanha criativa, na qual o fotógrafo
era o protagonista. A performance do fotógrafo, afi-
nal, podia fazer a diferença entre uma campanha
de sucesso e o ostracismo comercial.

Miro, um dos fotógrafos de moda e publicidade
mais experimentais e inventivos de sua geração, foi
referência desse tempo no país. Chamado a criar,
ele tem a capacidade de se transformar numa usina
de ideias com referências ao surrealismo, ao pop, ao
psicodelismo, à pintura clássica, ao cinema etc.

Mas o mercado publicitário há tempos cerceou
a capacidade criativa dos fotógrafos. Em geral, for-
matada em engenhosas pesquisas que visam criar
parâmetros de persuasão, a foto publicitária tem
caído cada vez mais num vazio simbólico. Os fotó-
grafos se tornaram meros executores de imagens
que lhes chegam pré-desenhadas, muitas vezes cola-
gens de outras fotos colhidas aqui e ali na internet
e em bancos de imagens. Mesmo essa fotografia -
ou fotocópia?, após realizada, passará por muitas
intervenções até atingir o ideal estabelecido por
algum diretor de arte... Ou seja, o fotógrafo foi pra-
ticamente banido do circuito.

Miro, no entanto, segue seu curso tocando seu

estúdio, criando bem quando lhe dão chance ou se
recolhendo no preciosismo da técnica que sempre
lhe foi um refúgio sedutor. Embora capacidade téc-
nica e potencial onírico pudessem, sem dificuldade,
catapultá-lo para o circuito de arte, nunca se apli-
cou nessa direção com determinação. "Sempre foto-
grafei para mim", diz, deixando claro que não faz
sentido separar seu exercício diário em comercial
ou artístico, editorial ou experimental.

Experimentalismo com preciosismo é sua assi-
natura. Só falta o mercado publicitário voltar à ado-
lescência para apimentar esse panorama cliché que
a vida adulta da publicidade pensada em laborató-
rios assépticos criou.

Regina Guerreiro me ensinou a
alucinar". A modelo Bronie que
o diga -ficou horas pendurada
em um cenário que reproduzia
uma partitura para um editorial
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idealizado pela dupla.

Grande parte do material de

"Miro - O Artesão da Luz" teve

de ser recuperada e tratada di-

gitalmente, porque a maioria dos

negativos do fotógrafo foi des-

truída por uma inundação em

seu estúdio no Pacaembu. Hoje,

Miro está instalado num galpão

na Pompéia -bairro que também

sofre alagamentos-, onde prati-

ca a profissão do pai e do avô.

"Eles eram joalheiros e relojoei-

ros. E, agora, sexagenário, come-

cei a produzir jóias. Não sei

como explicar essa coincidência

infeliz, mas a fotografia autoral

é um ofício em extinção e a ou-

rivesaria também. Acho que é a

minha sina."
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Text Box
Fonte: Serafina, São Paulo, n. 31, p. 44-49, 31 out. 2010.




