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Imagens em

AÇÃO
E stá no “Aurélio”: “Fotografia é a

arte de fixar a imagem de qual-
quer objeto com o auxílio da luz.”

Fixar. Momentos congelados que se
tornam definitivos. É isso que se espe-
ra, então, de um evento que se autode-
nomina um festival internacional de fo-
tografia: instantes paralisados.Mas a 8ª
edição do Paraty em Foco, que come-
çou na quarta-feira e termina amanhã,
surpreende ao exibir em sua programa-
ção uma generosa dose de movimento,
comovídeo comoplataforma essencial
dos trabalhos. Em tempos demassifica-
ção da foto, em que basta estar munido
de um smartphone para registrar o que
se vê, o botão de “rec” tem se tornado
grande aliado dos fotógrafos na busca
por um caminho mais autoral.
—Hojemepergunto: onde foi parar o

glamour, aquela mágica da fotografia?
— questiona o fotógrafo carioca Renan
Cepeda, que começou a usar vídeo em
seus trabalhos no fim dos anos 1990. —
Está difícil fazer uma coisa nova. O ví-
deo é umcaminhoque chega para ficar.
A tendência se fez presente desde a

organização do evento, que neste ano
optou por chamar um coletivo — o
paulistano Pangeia de Dois — para re-
gistrar o festival em vídeo, passando
pela palestra de abertura, que teve co-
mo um de seus pilares a atual lingua-
gem multimídia dos profissionais, até
os convidados — cinco dos seis coleti-
vos chamados ao evento apresentam
imagens emmovimento. Alternativa às
mostras mais tradicionais do festival,
como a que exibe um ensaio de praias
sul-americanas do inglês Martin Parr,
convidado de honra do evento, as pro-
jeções de vídeo invadiram Paraty.
Fundado há dez anos em Belo Hori-

zonte, o coletivoNitromostra trabalhos
que usam o vídeo de diferentes formas.
“Spia” brinca com a fusão entre foto-
grafia e movimento ao exibir em cubos
de vidro espalhados pelas ruas imagens
a princípio comuns,mas que surpreen-
dem o espectador. Uma flor surge para-
lisada quando, de repente, uma onda
passa por cima e a leva embora. Um
pescador está em ação, num barco, até
que a imagem se congela, como numa
fotografia. Ou, ainda, um fotógrafo apa-
rece numa cena estática até que some,
revelando tratar-se de um vídeo.
— É uma crítica a essa massificação

da foto. Para a gente, é fotografia de
qualquer forma, esteja a imagem para-
da ou emmovimento— diz BrunoMa-
galhães, um dos integrantes do Nitro.

‘UMA NOVA POSSIBILIDADE’
Já o Galeria Experiência, de São Paulo,
propôs ao festival um projeto colabora-
tivomaior do que seus quatro integran-
tes. O grupo convidou 12 jovens fotó-
grafos paulistanos para elaborar, junto
com eles, uma espécie de jogo de cons-
trução coletiva: eles foram divididos
em dois grupos. A um integrante de ca-
da time, foi dada uma mesma sequên-
cia em vídeo. A proposta era que cada
um realizasse um trabalho individual
(vídeo, foto ou som) que se relacionas-
se com esse primeiro. Tarefa pronta, o
vídeo original era posto de lado, e a cri-
ação nele inspirada seguia para outro
integrante, para que fizesse sua própria
obra. E assim sucessivamente, até que
todos os fotógrafos tivessem desenvol-
vido seus trabalhos. O resultado é uma
colagemdessas sequências, uma de ca-
da grupo, mostrando os diferentes ca-
minhos a partir de uma mesma ima-
gem. E de novo, curiosamente, quase
todos optaram pelo vídeo.
— O trabalho é, no fundo, um retrato

dessa nova geração, que aperta o botão

de cima ou o de baixo com amesma fa-
cilidade — reflete Juliana Nadin, de 29
anos, do Galeria Experiência, referin-
do-se aos dispositivos de gravar ou de
clicar uma imagem que hoje compõem
as câmeras fotográficas. — Vejo essa
plataforma do vídeo como uma nova
possibilidade para a fotografia. Mas
acho que está tudo muito misturado.
As barreiras estão sendo quebradas.
Como tudonahistória da fotografia, a

tendência atual de utilizar o vídeo está
diretamente ligada aos avanços tecno-
lógicos. Como as câmeras já vêm com a
opção “full HD”, cabe ao profissional
escolher se fotografa ou filma.
— Além de baratear o custo da pro-

dução imensamente, não precisamos
carregar aquele aparato todo de cine-
grafista — compara Malu Teodoro, de
25 anos, do Pangeia de Dois. — Hoje,
nosso trabalho é 90% em vídeo. Esse
uso do vídeo pelos fotógrafos cria tam-
bém uma raivinha no pessoal de cine-
ma, que diz que fotógrafo não sabe fil-
mar. E é de fato diferente, você vê e sabe
o que foi feito por um fotógrafo.
A opinião de Malu é compartilhada

por Aline Motta, artista niteroiense cu-
jo projeto “O varal do meu vizinho” foi
um dos três escolhidos — de 78 inscri-
tos — pela oitava edição do Paraty em
Foco em sua convocatória.
— Não é cinema, mas também não é

foto. É outra linguagem, algo novo, que,
se tiver qualidade, se torna arte.
Projetado nas ruas de Paraty, “O varal

domeu vizinho” é resultado de um ano
de trabalho em que Aline registrou,
mais de uma vez por dia, as roupas es-
tendidas por seu vizinho de cima em
um quarto e sala no Jardim Botânico.
Das quatro mil imagens que capturou,
ela selecionou 36. E, com um efeito de
time-lapse, deu movimento às fotos.

‘FUSÃO ACONTECE DE FORMA NATURAL’
Criadohá cinco anos, o coletivoGarapa
(SP) chamou a atenção já na abertura
do festival ao projetar nosmuros de um
casarão poéticas imagens de um ocea-
no. O trabalho é parte da série “Deslo-
camentos”, em que o grupo exibe ima-
gens de paisagens em locais completa-
mente diferentes do conteúdo apresen-
tado. Em São Paulo, por exemplo, eles
mostraram cenas de uma região cam-
pestre no meio do caos da cidade. Em
Paraty, exibiram no Centro Histórico o
movimento do mar aberto, filmado da
costa brasileira, rumo à Europa.
— É a visão dos índios antes de os eu-

ropeus chegarem. As pessoas acham
que algo vai acontecer, um barco vai
passar, alguém vai pular, porque é isso
que ocorre no cinema, mas temos ape-
nas a iminência de algo— diz Leo Cao-
belli, um dos integrantes do Garapa.
A história de Paraty também serviu

de inspiração para o coletivo Estúdio
Luzia (SP), formado por Paulo Pereira,
Otávio Almeida, Pedro Matallo e Cintia
Sanchez. Os quatro instalaram uma câ-
mera GoPro, pequenina, na sala de
uma família paratiense e registraram a
movimentação durante um dia inteiro.
Intitulado “Luz de dentro”, o trabalho
foi projetado na fachada da própria ca-
sa, como se a parede fosse invisível e se
pudesse observar o interior da sala.
— A tecnologia permite que essa fu-

são de foto e vídeo aconteça de forma
natural, e o mesmo profissional pode
captar a imagem, colocar som e editá-
la. Você não depende tanto dos outros.
Mas há o risco de se criar verdadeiros
homens-orquestra e se perder qualida-
de. Assim, faz sentido que sejamos gru-
pos que estejam se adaptando mais ra-
pidamente a essa linguagem—avalia o
espanhol Claudir Correras, responsável
pela curadoria dos coletivos. l

FOTOS DE DIVULGAÇÃO/GALERIA EXPERIÊNCIA

“Inbox”. Numa espécie de jogo de construção coletiva, 12 fotógrafos convidados pelo grupo Galeria Experiência, de SP, criaram cenas a partir de um vídeo original: valiam fotos, sons ou imagens emmovimento, pelas quais a maioria optou

O festival de fotografia Paraty em Foco surpreende
com generosa dose de movimento nas mãos de
coletivos que têm o vídeo como plataforma essencial

“Luz de dentro”. O Estúdio
Luzia, de SP, registrou um dia
na sala de uma família de Paraty
e projetou o resultado na
fachada da própria casa
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“Deslocamento”. Omar aberto filmado pelo coletivo Garapa (SP) e visto no Centro de Paraty: conteúdo que destoa do local de exibição
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A repórter viajoua convite do festival

CATHARINAWREDE

Enviada especial a Paraty
catharina.wrede@oglobo.com.br
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“Spia”. A obra do coletivo
mineiro Nitro brinca com a
fusão entre fotografia e
movimento, exibindo imagens
à primeira vista comuns
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 set.  2012, Segundo Caderno, p. 1.




