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Há 12 anos uma parceria entre o Masp e a Pirelli vem possibilitando um mapeamento constante e 
diversificado da produção fotográfica brasileira, criando um acervo que já reúne obras de quase 
200 autores e está em permanente expansão, tanto em termos numéricos como qualitativos. O 
esforço em garimpar novidades e em reconhecer talentos já firmados, mas que caíram num certo 
esquecimento, vem rendendo interessantes recortes dessa multifacetária fotografia nacional, 
como o que pode ser visto a partir de hoje no museu da Avenida Paulista.  

A atual seleção, que contempla 64 obras de 16 fotógrafos distintos, tem como principais atrativos 
dois importantes autores históricos que ainda merecem um certo reconhecimento: Haruo Ohara 
(1909-1999) e Peter Scheier (1908-1979). O primeiro, um imigrante e agricultor japonês, 
apaixonado pela natureza e que desenvolveu um trabalho de extremo rigor e poesia na recém-
fundada Londrina, é homenageado com uma sala especial que reúne 30 obras de sua autoria. Em 
todas elas é marcante a relação de harmonia entre a natureza e o homem, a amplidão do espaço 
no qual se vêem pequenas figuras solitárias e tranqüilas. Sua produção foi imensa, existindo na 
fundação que leva seu nome em Londrina mais de 20 mil negativos de trabalhos em preto-e-
branco e em cor (que passou a utilizar a partir da década de 70 para registrar as flores e frutas 
que o encantavam, mas não há nenhum exemplo desses últimos trabalhos na mostra).  

O olhar de Scheier, alemão de origem, também é o de um estrangeiro, mas seu envolvimento 
com a produção cultural local foi bem mais intensa, já que realizou um sem-número de trabalhos 
para o próprio Masp e para importantes veículos de imprensa, como a TV Record e a revista O 
Cruzeiro. Seu acervo, com mais de 34 mil negativos, foi doado pela família para a Editora Abril e 
foi de lá que os organizadores da Coleção Pirelli selecionaram 11 trabalhos que refletem com 
precisão a visão otimista do fotógrafo em relação ao Brasil. A força do trabalho em Brasília, a 
alegria das crianças do Brás - felizes em meio à pobreza - traduzem com precisão a esperança 
reinante no País nas década de 50 e início dos anos 60.  

Dentre os artistas de longa trajetória, convém mencionar também a presença de Hans Gunter 
Flieg, também a- lemão, que registrou ao longo de mais de 40 anos o crescimento artístico, 
urbano e industrial de São Paulo.  

Outro enfoque que acabou ganhando destaque na seleção realizada pelo Conselho Consultivo da 
Coleção (formado por Rubens Fernandes Junior, Tadeu Chiarelli, Mario Cohen, Thomas Farkas, 
Boris Kossoy e Luiz Hossaka) é a excelência da produção fotográfica desenvolvida no Pará. 
Provavelmente reflexo do trabalho de divulgação dessa escola - com o lançamento de livro e 
exposição sobre a fotografia paraense -, foi incluída nessa seleção uma série de autores dessa 
região do País. Além da aquisição de novos trabalhos de Luiz Braga, já contemplado em edições 
anteriores, foram acrescentadas as imagens sutis, intangíveis de Flavya Mutran e obras de Walda 
Marques, que trabalhou anteriormente como maquiadora e é autora de um trabalho fortemente 
autoral, uma alegoria do enfeite e do kitsch.  

Mas São Paulo e Rio continuam sendo o foco central de atenção, tanto no que se refere às origens 
dos fotógrafos selecionados, quanto como imagem constantemente captada e retrabalhada pelos 
autores. Enquanto César Barreto comparece com suas belas panorâmicas da paisagem carioca, 
fazendo uma leitura contemporânea do apuro técnico e do interesse pela amplidão da cena 
encontrado nos primeiros fotógrafos paisagistas, Iatã Cannabrava e Carlos Goldgrub revelam 
sutilezas da massacrante paisagem paulista. O primeiro fazendo um registro da periferia e o 
segundo realizando um interessante estudo, com forte caráter surreal, da gigantesca e estranha 
presença dos painéis publicitários no cenário dessa megaurbe.  



A exposição, que possui uma forte diversidade de temas e estilos, inclui ainda de três a cinco 
obras de José Bassit, Camila Butcher, Cristina Câmara, Eder Chiodetto, Luzia Simons, Otto 
Stupakoff e Paulo Velloso.  
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