
er no detalhe um universo novo e, por isso, eternizá-lo 
em uma imagem. Marcelo Maia, diretor de arte da nova/ 
sb, está em um momento - digamos - minimalista. Aos 37 
anos, ele aproveita qualquer instante para dar alguns cli

ques de seu iPhone. Comprou até uma lente especial macro para 
conseguir captar as minúsculas características de cada objeto, 
pessoa ou animal. A mobilidade e a leveza do celular favoreceram 
essa vontade que ele tem de fotografar. "A relação com a fotografia 
mudou. Ter à mão no dia a dia uma 'máquina' estimula mais, torna 
tudo instantâneo. Todo mundo compartilha as fotos com o Insta-
gram, cria o inconsciente coletivo." 
Mas é claro que o iPhone não substituiu a Canon 7D dele, nem ocu
pou o lugar do fetiche de ter em suas mãos a Leica M9. "Estou sa
tisfeito com a minha. É que a Leica é linda e tem uma lente de boa 
qualidade. Não compro por falta de tempo de fotografar mais. Agora 
quero uma dessas pequenas de bolso para levar mais facilmente aos 

lugares." O primeiro contato com a fotografia 
do qual se lembra foi aos 16 anos. Ele não se 
recorda exatamente como o fascínio por essa 
arte começou, mas garante que a noção do 
que fazia aumentou com o exercício publici
tário. "Ela me ajuda no dia a dia de trabalho e 
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me deixou mais criterioso. Fico de olho na cor, na estética da propa
ganda. Assim como a música e o cinema, a fotografia tornou-se refe
rência. Mas certamente esta última tem mais peso." 
Logo que começou a se encantar por fotografia, quando adolescen
te, soube que o pai de um amigo, que era estrangeiro, queria vender 
uma Olympus. "Era rudimentar, e pela primeira vez eu tive contato 
com o controle de luz, disparador... Perguntei a ele quanto queria, e 
ele me vendeu por 100 dólares, superbarato." Maia comprou o filme, 
leu livros sobre a técnica, conversou com amigos que tinham mais 
noção sobre o assunto e aprendeu um pouco a respeito de luz e ve
locidade. "Entrei na ESPM e tive aulas de fotografia. Ali revelávamos 
manualmente, na câmara escura, e com isso aprendi muito mais." 
Maia lembra que ia até o centro de São Paulo para comprar filmes. 
Gostava do Trix Pan para revelar em preto e branco. Ele acreditava 
que o grão era mais bonito. Era o fotógrafo oficial nas viagens com 

os amigos. Mas também tirava fotos de logos 
e de outros detalhes minúsculos como teste 
em casa. A antiga máquina está como enfeite 
na sala até hoje. Com a máquina atual, pre
fere focar os mínimos detalhes. "Fotografo 
até dinheiro, e saem os detalhes em bico de 
pena." Nas ruas, ele gosta de clicar situações 
inusitadas. "Em uma das minhas férias, não 
viajei. Num fim de tarde, fui andar no Parque 
Burle Marx. Não tinha ninguém, estava de
serto. Já estava anoitecendo, vi um cara cor
rendo e o cliquei em um ângulo diferente." 
O inusitado é que Maia tem apreço por todas 
as fotos que faz. Ele guarda tudo, não des
carta nada. "O que ficou ruim também tem 
valor." As referências são buscadas nos sites 
direcionados ao público semiprofissional. 
No fim das campanhas, ele aproveita para 
trocar informações sobre equipamentos 
com os responsáveis pelas imagens. "É ape
nas um hobby, nunca pensei em viver disso, 
até porque não tenho tanta qualidade assim. 
Não sei iluminar nem modelar tudo, acabo 
testando até dar certo. O que me atrai nisso 
é poder compartilhar com os meus amigos, 
ser criticado e elogiado. E fazer com que algo 
minúsculo seja um mundo gigante." 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 740, p. 62-63, nov. 2012.




