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Museu de Arte Contemporânea expôs imagens do fotógrafo francês Guy Bourdin 

 

O nascimento da fotografia trouxe a primeira crise à pintura, mas jamais derrubou seu status 

de arte. Por muito tempo, a técnica criada em 1839 perseguiu este mesmo patamar conceitual 

dentro do mundo da arte. Agora, o reconhecimento institucional da fotografia como obra de 

arte está consolidado. Atualmente, fotos, pinturas e esculturas disputam o mesmo espaço em 

galerias e museus.  

 

Segundo o doutor em Artes Visuais pela Ufrgs Alexandre Ricardo dos Santos, o conceito de 

fotografia artística surgiu na Europa entre 1930 e 1950, quando ocorreu um avanço do 

fotojornalismo e apareceram as grandes agências - como a francesa Magnum -, principais 

responsáveis pelo fomento à produção de alguns fotógrafos. 

Contudo, já nas décadas de 1920 e 1930, os museus demonstram  interesse pela fotografia. 

Um dos marcos desta afirmação foi dado pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) 

em 1937, com a exposição Photography: 1839-1937. A mostra reuniu cerca de 500 artistas e 

800 peças, entre equipamentos e imagens de fotógrafos consagrados e até iniciantes, como o 

então jovem desconhecido Henri Cartier-Bresson (1908-2004).  

 

Conforme Santos, a preocupação artística na fotografia surge ainda no século XIX com o 

movimento pictorialista, uma congregação de fotógrafos que ambicionava experimentações 

artísticas por meio de intervenções na composição das imagens. “A fotografia passa a ser 

valorizada pela arte, na medida em que os artistas começam a trabalhar com ela”, relembra o 

pesquisador.  

 

No entanto, Santos explica que a mudança de paradigma ocorre na metade dos anos 1960, 

com uma corrente de arte conceitual. A partir disso, o uso da fotografia colabora efetivamente 

para que a utilização do material imagético amplie a valorização da linguagem também no 

campo das artes. “Isso não ocorre somente pelos artistas que têm um interesse conceitual de 

trabalhar a imagem fotográfica, mas também acontece com os representantes da pop art, que 

se alimentam de imagens retiradas da mídia, como Andy Warhol”, exemplifica Santos. 

 

Em Porto Alegre, muitos que trabalham com fotografia se relacionam com a tendência artística 

que descende de uma forma quase evidente do fotojornalismo. “Há a separação de fotógrafos 

e de artistas que trabalham com a fotografia. A cisão ainda não foi resolvida, mas cada vez A ut
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mais existe uma aproximação do fotógrafo em relação à arte, e do artista em relação à  

fotografia”, opina Santos. 

 

Espaços da imagem 

 

Apesar da aceitação da fotografia no cenário artístico brasileiro ser mais recente, grandes 

museus e galerias têm em seus acervos imagens que disputam as paredes com a mesma força 

das pinturas. No Rio Grande do Sul, a tendência começa a tomar forma, e a Bolsa de Arte é 

um dos exemplos. O espaço representa nomes reconhecidos no mercado gaúcho e nacional, ao 

comercializar imagens por preços que variam entre R$ 1 mil e R$ 50 mil.  

 

Além disso, a fotografia já frequenta os acervos dos museus mais respeitados do Estado. No 

Margs, por exemplo, existem obras de nomes importantes como Sioma Breitman (1903-1980), 

Luiz Carlos Felizardo e Leopoldo Plentz e, desde 2011 foram adquiridas imagens de gerações 

mais novas, como Camila Sposati, Elaine Tedesco e Marina Camargo, entre outros.  

 

Uma das instituições de destaque no segmento é o Museu de Arte Contemporânea (MAC-RS), 

que ano passado foi responsável pela exposição do fotógrafo francês Guy Bourdin e, em 2012, 

será sede do 6° FestFotoPoa. Recentemente, o museu recebeu a doação de 20 novas obras em 

fotografia de diversos e importantes artistas brasileiros, além de cerca de 80 fotos de Luiz 

Carlos Felizardo.  

 

Conforme o diretor do MAC, André Venzon, o museu pretende adquirir este ano mais trabalhos 

desta linguagem. Em parceria com a Galeria Mascate, a instituição promove no dia 16 de 

junho o I Leilão de Fotografia Contemporânea, com a estimativa de receber mais de 100 

doações de obras fotográficas. “O MAC é um museu aberto a novas tendências por natureza. E 

a fotografia, apesar de ser uma técnica secular, é a linguagem contemporânea que mais se 

populariza e se relaciona com as novas mídias”, opina Venzon. 

 

Em breve, o Estado ganhará um Instituto de Fotografia e Artes Visuais, em Canela. O espaço 

será construído na área do antigo cassino, hoje em ruínas. A ideia é constituir um espaço com 

galeria, escola e centro de preservação de fotografias analógicas e digitais. São três 

laboratórios, salas de aula e estúdios. A biblioteca será a primeira especializada em fotografia 

no Brasil.  

 

“O objetivo principal é conservar arquivos da fotografia brasileira contemporânea, aliado ao 

aprendizado”, diz Fernando Bueno, idealizador do Canela FotoWorkshops, evento em que foi 

apresentado e discutido o projeto. A previsão é que a obra seja concluída em 2015, mas 

comece a operar em 2013, através de eventos e exposições. O investimento previsto para o 

instituto é de R$ 30 milhões e o projeto é da Solé Associados, empresa especializada em 

espaços culturais. 

 

Em busca da qualificação 

 

Cada vez mais atraindo a atenção de críticos e curadores, os fotógrafos buscam qualificação. A 

ESPM-Sul é um dos espaços do Rio Grande do Sul dedicados ao ensino da fotografia. Desde 

2008, o curso anual da instituição, em Porto Alegre, certificou 145 novos fotógrafos. Segundo 

o coordenador do curso, Manuel da Costa, algumas pessoas questionam se há ainda algo a 

aprender sobre a linguagem, já que houve uma democratização do ato fotográfico desde 1888, 

quando surge a Kodak com o slogan Você aperta o botão, nós fazemos o resto.  

 

Além disso, a imagem digital processada automaticamente e visualizada no mesmo instante na 

própria câmera, ou ainda os telefones celulares, em que o descompromisso é ainda maior, são 

fatores que contribuíram para a popularização da técnica. “Há uma infinidade de formas e 

significados que a automatização, para bem ou para mal, torna visível sem a nossa 

participação”, defende Costa. 

 

Porém, o conhecimento deve ser aliado a outras práticas. Segundo o coordenador do 

FestfotoPoa, Carlos Carvalho, uma das regras para quem deseja ser conhecido no mercado é 
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frequentar os festivais. “Investimos muito na leitura de portfólios por curadores, com a 

intenção de colocar os fotógrafos na rota da arte”. O festival é o mais importante no Estado e 

está na sexta edição. Neste ano homenageia a fotógrafa Nair Benedicto. 

 

Ícones do Estado 

 

Se em termos de tamanho de mercado o Rio Grande do Sul ainda fica a dever a São Paulo, por 

exemplo, nomes de destaque em fotografia artística não faltam por aqui, como Luiz Eduardo 

Robinson Achutti, Luiz Carlos Felizardo e Leopoldo Plentz. “Achutti tem uma relação mais 

antropológica com a fotografia, e Leopoldo, mais experimental. Já Felizardo apresenta um 

trabalho voltado a uma fotografia mais pura”, avalia o pesquisador em artes visuais Alexandre 

Santos. 

 

Reconhecido no cenário internacional há 40 anos, Luiz Carlos Felizardo ganhou destaque em 

imagens de arquitetura e paisagismo. Depois de cursar arquitetura, em 1972 passou a 

trabalhar exclusivamente como fotógrafo e constituiu uma extensa obra em preto e branco 

com câmeras de grande formato. Já para Achutti a paixão pela fotografia começou em 1975, 

junto com a função de repórter fotográfico exercida no mensário editado pela extinta 

Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre. Graduado em Ciências Sociais, tornou-se mestre 

em Antropologia Social e doutor em Etnologia pela Universidade de Paris.  

 

Entretanto, o rigor de composição nas imagens no registro de situações urbanas são 

características marcantes de Leopoldo Plentz. O apartamento onde vive serve de moradia e 

estúdio. Para ele, a fotografia se divide em dois grupos. “A utilitária, que tem um fim 

específico, e a fotografia que se pretende com o objeto de arte, em que o cliente é o próprio 

autor”, argumenta Plentz, que estudou artes plásticas no Instituto de Artes da Ufrgs e gravura 

no Atelier Livre. Ele atua desde 1975, dedicando-se à fotografia de autor e à documentação de 

bens culturais. Possui obras em diversos acervos públicos. Em 1993 foi convidado a integrar a 

coleção Pirelli Masp de Fotografia Brasileira Contemporânea.  

 

Representante da nova geração, Tiago Coelho, de 27 anos, é um dos mais novos fotógrafos a 

integrar o acervo da coleção Pirelli Masp. Com formação em Cinema, Coelho tem um olhar 

mais documental sobre personagens reais. Em um deles, registra todos os desfechos do 

reencontro de Dona Ana com seus familiares paraenses, 40 anos depois de ser considerada 

morta por eles. No mais recente, conviveu durante um ano com travestis. “Eu sou uma pessoa 

que decidiu ficar em Porto Alegre para tentar dar uma mexida no mercado local, porque a 

maioria das pessoas acaba saindo para São Paulo e Rio de Janeiro”, conta. 

 

E o mercado local tem buscado o crescimento. A Capital recebeu importantes exposições ao 

longo da última década. O Coordenador de Cinema, Vídeo e Fotografia da Secretaria de 

Cultura de Porto Alegre, Bernardo de Souza, aponta algumas das exposições significativas 

deste período. Entre os destaques, estão a mostra referente a Sebastião Salgado, na Usina do 

Gasômetro, a de Henri Cartier-Bresson e a retrospectiva de Luiz Carlos Felizardo, ambas no 

Santander Cultural.  

 

O público gaúcho ainda prestigiou Pierre Verger, no Margs, Martín Chambi durante a Bienal do 

Mercosul, Mario Cravo Neto, na Galeria Bolsa de Arte, e uma mostra de fotógrafos modernistas 

brasileiros da coleção Pirelli Masp no Margs. 
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D’Ana, trabalho de Tiago Coelho, um dos novos talentos. TIAGO COELHO/DIVULGAÇÃO/JC. 

 

Dinâmica do mercado 

 

A fotografia nunca foi tão valorizada em termos financeiros e estéticos como nos dias atuais. A 

técnica entra no mercado de uma maneira mais agressiva a partir do ano 2000. Exemplo disso 

é o panorama do rio Reno fotografado em 1999 pelo alemão Andreas Gursky, que se tornou 

uma das imagens mais caras já vendidas na história ao ser arrematada em um leilão da 

Christie’s de Nova Iorque por US$ 4,3 milhões.  

 

Entretanto, para que houvesse tal valorização foi preciso restringir um princípio inerente à 

própria fotografia: a reprodutibilidade. Como a imagem poderia ser reproduzida incontáveis 

vezes, isso tirava da fotografia características relativas à originalidade e à raridade, 

fundamentais no que diz respeito ao prestígio da linguagem no universo da arte. “Tiragens, 

assinaturas e qualidade no suporte são práticas determinantes para o reconhecimento no 

mercado”, diz Marga Pasquali, diretora da galeria Bolsa de Arte. Ela acrescenta que o preço 

varia de acordo com o artista, tamanho e edição.  

 

Na lógica deste sistema ocorreu a 1ª Feira da Fotografia Artística de Porto Alegre, realizada em 

2011 na Galeria La Photo e organizada pelos fotógrafos Ana Paula Aprato e Fredy Vieira. Na 

ocasião, o público teve a oportunidade de levar para casa trabalhos de 20 fotógrafos a preços 

acessíveis. No total foram arrecadados R$ 30 mil com 40 obras vendidas.  Mais do que nas 

mãos de colecionadores, na Capital, as obras estão nas paredes de escritórios, consultórios e 

hotéis. “A fotografia ainda é consumida de forma decorativa, diferentemente de outros estados 

em que a foto é mais valorizada como obra de um autor”, revela Ana Paula, uma das 

organizadoras da feira e proprietária da Bom Olhado Fine ArtPhotography. 

 

Para o fotógrafo Tiago Coelho, sócio da galeria Mascate, no Estado não existe a cultura de 

investimentos em obras de arte. “As pessoas investem muito em sapatos e roupas e não em 

uma obra de arte. É uma aposta, já que, futuramente, pode valer muito”, avalia. 
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Fonte: Jornal do Comércio. [Portal]. Disponível em: 

<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=93693>. Acesso em: 18 maio 2012. 
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