
POR Suzi CAVALARI 
FOTOS ROGÉRIO CORRÊA 

ogério Corrêa, publicitário, proprietário da Esquerda De
sign Comunicação, revela que seu hobby é fotografar. Mas 
não é só tirar fotos esporadicamente, a paixão pelos cliques 
surgiu em 2004 quando decidiu estudar na Inglaterra. Na 

University of the Arts London, Corrêa sentiu a necessidade de fazer 
um curso de fotografia para conseguir documentar diversos trabalhos 
desenvolvidos no mestrado de design gráfico. Só no período de um 
ano de curso, produziu um arquivo com mais de oito m i l fotos. 

Corrêa tirava fotos todos os dias. 
"Hoje em dia, com a agenda mais 
apertada, tenho tempo só nos fins 
de semana. Mas sempre que posso 
ou vejo algo interessante, corro para 
registrar." Entre seus cenários prefe
ridos para a composição da imagem, 
está "a estética da destruição" O di
retor de criação da Esquerda Design 
explica que este t ipo de foto conta 
um pouco das histórias de grandes 
metrópoles. "O caos urbano me 
atrai bastante na hora de fotogra
far, ambientes como lixo, placas de 
sinalização destruídas e pichações 
são os que mais gosto para compor 
cenários urbanos. Assim também 
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como grandes edifícios, prédios imponentes que mostram a riqueza 
da nossa arquitetura." 

A explicação para a busca por imagens diferenciadas está na origem 
desse hobby. Durante o mestrado nas aulas de gráficos clandestinos, 
Corrêa precisou fotografar todo t ipo de interferência humana na c i 
dade em que morava, retratando 22 tipos de materiais util izados na 
comunicação. "Tirei foto de uma simples caneta até materiais como 
sangue e catarro." Apesar do estilo fotográfico fora dos padrões, o pu 
blicitário também já foi escalado para fotografar as festas da família. 
"Mas eu não gosto de tirar fotos de pessoas. Apenas se elas forem 
um elemento dentro da composição do ambiente, que estejam de 
passagem." 

Mesmo sendo apenas um hobby, o diretor de criação diz que a foto
grafia contr ibui para o seu trabalho como designer. "Na hora de criar 
alguma coisa consigo ter uma leitura mais ampla." Além disso, o ar
quivo de fotos tiradas na Europa rendeu ao design uma exposição na 
Universidade. "Foram apenas alguns alunos escolhidos para expor 

seus trabalhos. As fotos foram colocadas tipo 
lambe-lambe e as pessoas podiam escrever 
em cima das imagens para expressar qual a 
mensagem que uma determinada foto passa
va para ela. Tenho muita vontade de realizar 
outra exposição com meus trabalhos, quem 
sabe um dia." 

No comando da Esquerda Design há quatro 
anos, Corrêa tem 40 anos, é solteiro, formado 
em publicidade pela Faap (Fundação Arman
do Alvares Penteado), também já part icipou 
do programa Aprendiz, da TV Record, e rea
lizou diversos cursos como creative writ ing, 
digital graphic design, screenprinting, l i to-
graphy e de fotografia: street fashion photo
graphy com fotógrafos da revista ID e dazed 
confused. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 731, p. 54-55, fev. 2012.




