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É tudo verdade: A fotografia e o documentário perderam em curto espaço de tempo dois de 
seus grandes representantes, um na França e outro no Brasil: o britânico Richard Leacock e o 
húngaro-paulistano Farkas.  
 
       Divulgação 

 
 
Thomaz Farkas em 2007: com a gentileza de sua atenção, ele estimulou gerações por onde 
passou, na fotografia e no cinema 
 
Com três dias de intervalo, desapareceram na semana passada dois dos mais extraordinários 
homens e artistas que tive o privilégio de conhecer. No dia 22, aos 89 anos, morreu em Paris 
Richard Leacock, um dos mestres do documentário e pioneiro do Cinema Direto. No 25, aos 
87, perdemos o fotógrafo e documentarista Thomaz Farkas.  
 
Foram ambos fotógrafos de origem, revolucionários na arte e generosíssimos na vida. Leacock 
fez a ponte entre a origem do documentário, ao trabalhar com Robert Flaherty em "História de 
Louisiana" (1948), e a presente produção digital. Farkas foi um dos poucos a comandar 
revoluções em duas artes brasileiras, como pioneiro da fotografia moderna nacional, na década 
de 1940, e como dínamo à frente da série de documentários "A Condição Brasileira", entre o 
fim dos anos 1960 e os 1970. 
 
Meu contato com Ricky, como todos chamavam o mestre britânico, foi infelizmente pontual. O 
encontro mais marcante aconteceu durante um almoço no festival de documentários e 
animação de Leipzig, em outubro de 1997. 
 
Fomos apresentados por outro gigante do documentário, o cubano Santiago Alvarez. "Alto e 
magro, sedutor e falante, Leacock esbanjava carisma e juventude, então aos 76 anos", escrevi 
aqui dez anos depois. Lembrei esse encontro durante um debate do qual participei no CPFL 
Cultura em Campinas na segunda-feira, horas antes de sua morte em Paris. 
 
Ricky falou enfaticamente sobre a importância de Flaherty para o cinema e reconstituiu o 
desenvolvimento tecnológico que proporcionou equipamentos mais leves para a explosão do 
Cinema Direto. Mas o que mais me marcou, e recordei na semana passada, foi seu cuidado ao 
saudar a revolução tecnológica do digital. "O violino é também um instrumento simples", 
disse-me Leacock, comparando-o às novas câmeras de alta tecnologia. "Quatro cordas, um 
arco. Mas experimente. Pouquíssimos extraem verdadeira arte dele." 
 



O destino foi mais generoso quanto ao convívio com Thomaz Farkas. Conheci-o mais de perto 
quando tive o privilégio de participar em 1994 de um evento no MIS-SP, que eu então dirigia, 
para a celebração de seu 70º aniversário. Nos anos seguintes, ele se tornou um dos mais 
efusivos incentivadores do É Tudo Verdade, honrando-nos com sua carinhosa presença anual, 
a participação no júri e a foto para a capa do catálogo de 1998, com um belo depoimento para 
nosso programa no Canal Brasil. 
 
Nada há aqui para me gabar. Thomaz estimulou gerações por onde passou, na fotografia e no 
cinema, com a gentileza de sua atenção e a força amorosa de sua extensíssima obra. Este 
caderno seria pequeno para a lista de artistas que incentivou, produziu ou inspirou. 
 
Trajando de preferência roupas claras, sempre levando uma pequena câmera fotográfica, 
Thomaz impressionava pela incrível modéstia e marcada timidez, pela elegante discrição e pelo 
cativante afeto. Encontrá-lo era sempre um bálsamo de carinho, paz e positividade. Se 
Caymmi foi o buda nagô de Gil, o judeu húngaro de nascimento Thomaz Jorge Farkas, 
paulistaníssimo amante do mar - logo da Bahia e de Parati -, foi nosso buda nagô magiar. 
 
A melhor maneira de homenageá-lo é conhecer sua obra, felizmente acessível nestes dias por 
uma linda exposição retrospectiva, com numerosas fotos inéditas, no Instituto Moreira Salles 
de São Paulo e pela disponibilidade em lojas e em locadoras da caixa com sete DVDs "Projeto 
Farkas", incluindo os quatro filmes que dirigiu, lançada no ano passado pela VideoFilmes em 
parceria com a Cinemateca Brasileira. 
 
"Fotografia: para mim é o melhor jeito de aproveitar a vida", diz Thomaz a Diógenes Moura na 
abertura do belo álbum que acompanha a exposição. "Vejam só: é ver, descobrir paisagens, 
pessoas, caras, grupos, ruas, fachadas, praças - todos trabalhando, brincando, folgando, 
comendo, dançando. Tudo isso é nossa vida: experiências vividas, olhando - e vendo - 
sempre, e daí, fotografando sem fim, com qualquer máquina, técnica ou filme, ou sem". 
 
Já sobre sua opção em cinema, certa vez afirmou: "O filme documentário, porque é uma 
interpretação e não simplesmente uma descrição do real, pode representar um papel 
importante no processo cultural. No Brasil, ele adquire um significado mais amplo ainda 
quando se pensa nas distâncias, não somente geográficas, mas também culturais. Como 
apresentar as diferentes manifestações culturais, ligadas a uma realidade específica em cada 
região do país, senão através do filme documentário?" 
 
Esta coluna deveria tratar, a princípio, do começo, neste fim de semana, da 16ª edição do É 
Tudo Verdade. De certa forma o fiz. Ricky e Thomaz estão presentes em cada documentário 
hoje. Para mim, como nunca, todo filme na tela será uma espécie de oração. 
 
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 11, n. 544, p. 3, 1, 2 e 3 abr. 2011. 
 


