
Em tempos distantes, o fotó-
grafo carregava a pecha de um
tipo meio bicho-grilo, que ga-
nhava pouco dinheiro e atua-
va em uma área de poucos no-
mes reconhecidos. Hoje, a fo-
tografia, que cada vez mais faz
parte da rotina do homem co-
mum pelas facilidades tecnoló-
gicas, é vista como investi-
mento em potencial. Feiras e
eventos chegam a movimen-
tar milhões e atraem público
interessado em entender, con-
sumir e aprender a capturar
uma imagem tão valiosa quan-
to uma obra de arte.

O bom momento da fotogra-
fia pode ser observado pela
quantidade de eventos ligados
ao segmento. Exposições, mos-
tras, feiras e congressos pulu-
lam por todo o país em cená-
rios distintos. Desde quarta-
feira, o shopping Iguatemi
paulistano abriga a SP-Arte/
Foto/2011, que comemora o
quinto ano de atividade. Na
próxima semana, Paraty (RJ)
recebe a sétima edição do festi-
val internacional de fotografia
Paraty em Foco. Já o PhotoIma-
geBrazil, que ocorreu em agos-
to, ocupou um pavilhão do Ex-
po Center Norte (SP), atraiu
público de 31 mil pessoas, e te-
ve um volume de negócios de
R$ 80 milhões.

“Em 2007, identificamos na
SP-Arte a presença forte de fo-
tografia”, conta Fernanda Feito-
sa, diretora da SP-Arte e da SP-
Arte/Foto. O surgimento de ga-
lerias dedicadas exclusivamen-
te à fotografia também impulsio-
nou a criação de uma feira espe-
cífica para o tema. “Achamos
que isso era uma tendência”,
diz a diretora.

O crescimento da SP-Arte/
Foto mostra que a aposta foi
acertada. Nesta edição, 25 gale-
rias exibem 750 obras de 432 ar-
tistas. No ano passado, foram 10
galerias e R$ 2 milhões de foto-
grafias comercializadas. “Muita
coisa é vendida depois da fei-
ra”, alerta Feitosa.

Para os especialistas, a valori-
zação da fotografia está direta-
mente ligada à revolução digital
e a popularização do ato de foto-
grafar. “Antes, a família tinha
uma câmera e criança não po-
dia nem pensar em tocar nela”,
recorda Duda Escobar, consulto-
ra da PhotoImageBrazil. “Hoje
cada um tem sua câmera. As

pessoas estão encantadas, que-
rem conhecer mais”, afirma Du-
da, que idealizou o PhotoIMage-
Brazil em 1990. “Há 15 anos, se
você dissesse que marcas como
HP, Panasonic e Casio trabalha-
riam com fotografia seria moti-
vo de risada”, recorda.

Da mesma forma que a foto
sai do porta-retrato para a pare-
de, o profissional perde a fama
de bicho-grilo. “Há 15 anos, o
fotógrafo era discriminado, vis-
to como lambe-lambe, bicho-
grilo”, retrata Escobar. “O digi-
tal trouxe seriedade”.

Por outro lado, a grande ofer-
ta e o número impressionante
de eventos traz à tona uma ques-
tão: como separar o fotógrafo
de fim de semana do artista já
que ficou fácil adquirir um bom
equipamento e até capturar ima-
gens com resolução altíssima pe-
lo celular? “Existem técnicas
acuradas que distinguem o que
você brinca com o iPhone e o
que é obra de arte”, separa Du-
da.O mercado dará as cartas,
diz Feitosa. “Às vezes aconte-
cem injustiças que o tempo se
encarrega de corrigir.”

Dificuldade
A valorização da fotografia co-
mo obra de arte fortalece a
obra de artistas de renome, co-
mo Cláudia Jaguaribe, Thomas
Farkas, Walter Firmo, Marina
Abramovic, e atrai uma nova sa-
fra de profissionais para a área.
Para Duda, o Brasil vive grande
fase com notoriedade inclusive
internacional.

“Os colecionadores gostam
da nossa fotografia. O brasilei-
ro tem um olhar bom e é criati-
vo”, ressalta a idealizadora do
PhotoImageBrazil. Duda detec-
ta um novo tipo de coleciona-
dor: casais jovens que procu-
ram na fotografia uma forma
de investimento artístico, além
de embelezar o apartamento.
“Há uma demanda real. Os mu-
seus estão comprando e têm
curadores separados especifica-
mente para a fotografia”, ava-
lia a diretora da SP-Arte/Foto.

Iatã Cannabrava, organiza-
dor da Paraty em Foco, faz res-
salvas quanto à realidade do fo-
tógrafo que queira tentar fugir
dos trabalhos mais rentáveis e
com oferta vasta, como casa-
mentos (a maioria esmagado-
ra), cobertura de eventos, foto-
jornalismo e para agências de
publicidade. “Conheço pouca
gente que vive da fotografia co-
mo arte”, diz. ■

Pela sétima vez, Parati empres-
ta a formosura de seus contor-
nos ao festival internacional de
fotografia Paraty em Foco. O
evento, que acontece de 21 a 25
de setembro, focará as discus-
sões no futuro da fotografia. A
expectativa de público para este
ano é de 6 mil pessoas.

Palestras, entrevistas, exposi-
ções, workshops e projeções
abordarão dois aspectos da te-
mática: como a fotografia vê o
futuro do mundo, e o que acon-
tecerá depois da explosão do

segmento. “Hoje, a fotografia é
um meio de comunicação”,
aponta Iatã Cannabrava, orga-
nizador do Paraty em Foco.
“Eu não preciso mais escrever
mandarim para falar com a Chi-
na”, observa.

Um dos assuntos que estarão
em pauta é a memória fotográfi-
ca despejada na internet. Ou se-
ja, tudo aquilo que fica no Fli-
ckr, Facebook e agora no bada-
lado aplicativo Instagram.

Iatã também destaca o direi-
to autoral entre as mesas de de-
bate. Porém, a velha questão
ganha roupagem mais atualiza-
da. “A figura do autor está di-
luída na publicidade, por exem-
plo, que você tem o diretor de
arte, o maquiador, etc.”, afir-

● Até domingo, no Shopping
Iguatemi, São Paulo.
Entrada franca.

Festival tenta traçar

FernandaFeitosa

SP-ARTE/FOTO/2011

Feiras e eventos revolucionam

A SP-Arte/Foto nasceu
em 2007 a partir da anual
SP-Arte. Segundo Fernanda,
a presença forte do segmento
no evento de arte e o surgimento
de novas galerias focadas
na área impulsionaram a
criação de um espaço próprio.
Mais de 750 obras estarão
expostas até domingo.

Paraty em Foco, marcado para
a próxima semana, quer
lançar luz sobre temas como
direito autoral e estimula
colecionismo com leilão

DiretoradaSP-Arte/Foto/2011

SP-Arte/Foto/2011 e Paraty em Foco refletem o bom momento de um mercado em franco crescimento e que

1Daniela Paiva
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ma. Alguns dos convidados são
Pieter Hugo, autor da foto ao la-
do, Cláudia Jaguaribe e Miguel
Rio Branco.

Além da reflexão e da forma-
ção, Iatã pretende estimular o
colecionismo entre os partici-
pantes com um leilão de fotos
com valores acessíveis para
obras de jovens artistas. “A
ideia é que os próprios fotógra-
fos sejam colecionadores”, diz.
“Não se pode exigir que o em-
presário aprecie a nossa fotogra-
fia se não fazemos o mesmo.” ■

● De 21 a 25 de setembro,
em Paraty, Rio de Janeiro.
www.paratyemfoco.com.br

Fotos: divulgação

o retrato do futuro

7ºPARATYEMFOCO

A sutileza de Rigoletto no Municipal

TRÊSPERGUNTASA...o mundo da fotografia

O diretor Felipe Hirsch tem
o hábito de não guardar para
o final a mão sempre
personalíssima nas peças que
assina. Em espetáculos como
A Vida é Cheia de Som & Fúria,
Não Sobre o Amor e o recente
e premiadíssimo Pterodátilos,
ele parece querer transgredir
os limites do cenário desafiador
da parceira Daniela Thomas desde
a primeira cena. Em Rigoletto,
sua estreia no universo das
óperas, em cartaz até domingo
no renovado Theatro Municipal
paulista, o diretor da Sutil
Companhia não se torna refém
da exuberância do local. Mas
é no último ato que Hirsch mostra
a força de seu teatro. O clássico

roteiro do compositor italiano
Giuseppe Verdi ganha cenário com
estrutura modernosa em forma de
meia lua e que funciona como 3
em 1. De um lado, o pano de fundo
é o interior de um castelo. Gira-se,
e grades sugerem a prisão de
Gilda. No terceiro ato, a estrutura
“levita”, e uma piscina de água
faz as vezes de um pântano.
É no clímax que a densidade do
diretor é absorvida pelos atores e
cantores. Gilda, a filha do bufão
Rigoletto, no desespero para
salvar o seu amor, esmurra a água
em alusão às batidas na porta
do assassino. Uma agonia bela
e poética - combinação constante
na obra de um dos diretores
mais interessantes do país.

Duda Escobar comandou por
21 anos a PhotoImageBrazil, cuja
19ª edição ocorreu em agosto.
Agora como consultora da
megafeira, prevê cenário ainda
mais propício ao mercado
fotográfico nos próximos anos.

O que mudou desde a primeira
edição da feira, em 1990?
Começamos como uma feira
minúscula, com público de 2 mil
pessoas, tinha 54 expositores, e
98% era produzido
internacionalmente. Na última
edição, tivemos 31 mil visitantes,
240 expositores, 350 marcas, e
um volume de negócios de cerca
de R$ 80 milhões. É a vez da
fotografia. Hoje uma foto chega a
ser vendida a US$ 10 mil.

Quais temas merecem
discussão na fotografia atual?
O número excessivo de eventos
preocupa. Vejo curadores
geniais e outros medíocres,
que não conhecem o clássico,
os pintores, o impressionismo,
o claro e o escuro.

A fotografia ainda vai crescer?
Sim, vai ficar mais forte e popular,
especialmente com a nova classe
C, que já compra foto para botar
na parede. As pessoas já
começam a ver a fotografia como
arte e investimento, e não como
gasto. O mercado ainda não está
pronto. Ele está se formando.

PianistaVitorAraújo inovaemespetáculo

ÓPERA

Consultora da PhotoImageBrazil

Heloisa Bortz

recebe atenção de quem quer investir em arte

1. Ufanismo Ecológico, de Walter Firmo; 2. Obra sem título de Beatriz Franco

2

FIM DE SEMANA
● Amanhã começa o festival
Entretodos. Até 25/9, no
Cinesesc e Matilha Cultural. Uma
das atrações é o rapper Criolo.
● Chega às salas de cinema o
drama romântico Pronta para
Amar, estrelado por Kate Hudson
e Gael Garcia Bernal.

...DUDA ESCOBAR

O espetáculo que o pianista Vitor Araújo inaugura na próxima semana
é coisa de gente grande. Angústia, que abre temporada na Sala
Crisantempo nas segundas e terças-feiras, às 21h30, mistura cinema
e música. Dirigido pelo cineasta Lírio Ferreira (Baile Perfumado, Árido
Movie e O Homem que Engarrafava Nuvens), a ideia é um concerto
às avessas. Vitor, 20, interpreta um pianista fracassado. Personagem e
ator não devem ser confundidos. É um belo exemplo do que vem por aí.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 26-27.
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