
Transgressor e clássico 
Mario Gioia 
 
O fotógrafo Thomaz Farkas , 81, que participou da ruptura com o academicismo durante os 
anos 40, é tema de dois livros; ele fala à Folha sobre sua carreira na fotografia e no cinema  
 
SÉRIE COLORIDA DE EXPEDIÇÃO AO RIO NEGRO É REVELADA EM LIVRO A editora Cosacnaify 
reuniu em livro pela primeira vez fotos em cores de viagem que Farkas fez na região Norte; a 
capa do livro foi captada no início dos anos 70  
 
Antes transgressor, agora clássico. O discreto Thomaz Farkas, 81, é foco de duas homenagens 
em livro que chegam às lojas já no final do mês. Nas duas publicações -a maior é uma 
caprichada edição da Cosacnaify que reúne imagens coloridas feitas nas regiões Norte e 
Nordeste, de 1964 a 1975-, transparece a importância de Farkas para a fotografia e o cinema 
nacionais. Na fotografia, nos anos 40, ele subverteu o academicismo reinante, junto de seus 
colegas do Foto Cine Clube Bandeirante, como Geraldo de Barros e German Lorca, exibindo 
imagens que exploram as formas e a geometria. Nos anos 60, produzindo os documentários da 
que ficaria célebre com o nome de Caravana Farkas, revelou imagens de um Brasil pouco visto 
nos grandes centros. No comando da rede de lojas Fotoptica, sua gestão foi marcada pelo 
profissionalismo e por inovações, como a publicação de revistas e a criação de uma galeria. Na 
entrevista a seguir, Farkas fala sobre seu importante papel nessas duas áreas, se lembra de 
uma cidade de São Paulo mais gentil e revela preocupações com a preservação de seu 
precioso acervo.    
 
FOLHA - O que você lembra da Hungria?  
 
THOMAZ FARKAS - Saí de lá muito pequeno, com cinco anos, mas voltei para lá várias vezes. 
Voltei antes da Cortina de Ferro. Eu gosto muito da Hungria, é um país interessante. Gosto de 
lá por causa do cheiro da comida, que eu, às vezes, faço em casa. Tem um sabor especial. Mas 
faço só no inverno.  
 
FOLHA - Você começou a fotografar a partir de cenas domésticas, na infância?  
 
FARKAS - Eu era muito moço. Morávamos no Pacaembu. Eu ainda freqüentava muito Campos 
do Jordão, eu tenho muitas paisagens de lá. São paisagens clássicas. Tirei foto de um gatinho, 
que tinha um bigode pequenininho. Colocamos o nome dele de Hitler. Era o gato Hitler. 
Também fotografei um zepelim. O Pacaembu era só lama, não era asfaltado. Nós tínhamos 
uma turma de bicicleta, chamada Esquadrilha Invencível. A gente brigava de espada e aquelas 
bobagens de garoto de dez, 15 anos. A gente ia até a biquinha, onde é a piscina hoje. Eu 
assisti à construção do estádio. Não tinha guindaste, não tinha trator, era tudo carroça de 
burro.  
 
FOLHA - Como começou o seu envolvimento com o Foto Cine Clube Bandeirante?  
 
FARKAS - Comecei a freqüentar ainda menino. Era o mais moço de todos. Eu me dei muito 
bem com o grupo que havia lá durante anos. Mas, depois, fui para outro caminho com outros 
colegas, como o Geraldo de Barros, porque o Foto Clube era uma coisa bem restrita do ponto 
de vista artístico, era uma coisa que não inovou muito. Em 1940, o que havia de fotografia 
nova? Aqui não tinha muita coisa revolucionária. O pessoal do Foto Clube sentava e julgava, 
mensalmente, trabalhos apresentados. Havia excursões mensais, a gente voltava, mostrava as 
fotografias que havíamos feito e tinha um concurso. Eram julgadas composição, iluminação, 
tema, e dava-se nota. Quem tinha nota máxima ganhava aquele prêmio do mês. Eu achei que 
aquilo não era muito 100%... Com o tempo, fui aperfeiçoando a minha visão, tinha muito 
contato com revistas e livros estrangeiros na Fotoptica. Mas eu nunca fui profissional nem 
amador, eu acho que sou uma espécie de fotógrafo marginal.  
 
FOLHA - Quais fotógrafos você admirava nessas revistas?  
 



FARKAS - Ah, tinha um americano chamado Weston [Edward, 1886-1958, considerado um dos 
mestres modernos], que era um cara fantástico, Ansel Adams [1902-1984, famoso por suas 
paisagens] e outros nomes muito bons, mas eu não fazia nada igual àquilo que eles faziam. 
Trocava correspondência com o Weston. Ele gostava muito das fotos, e isso me animava.  
 
FOLHA - Você projetou um filme do Ivens no seu apartamento e aí acabou sendo preso.  
 
FARKAS - É, teve uma pessoa que disse: "Não, isso é coisa de comunista". Acusaram-me de 
ser da União Cultural Brasil-Cuba, e eu não era. Fiquei detido uma semana no Dops 
[Departamento Estadual de Ordem Política e Social, órgão de repressão do regime militar]. Vi 
coisas muito chatas, mas não me aconteceu nada. Meu filho também ficou meses preso, minha 
filha ficou uma semana, mas, no fim, graças a Deus, nós escapamos.  
 
FOLHA - Como começou seu interesse por cinema? E como se deu a Caravana Farkas?  
 
FARKAS - Era o tempo da Segunda Guerra, e eu sempre quis estudar cinema. Mas eu era 
húngaro, era considerado do Eixo. Comecei a mexer em cinema na Politécnica. Tinha um 
grande professor de arquitetura, o Vilanova Artigas [1915-1985, mestre da arquitetura 
brutalista], que me apresentou um grupo maravilhoso, o Vladimir Herzog, o Maurice Capovilla, 
o Sérgio Muniz. Em 1964, queríamos fazer uma revolução nos filmes. O Brasil é um lugar 
imenso, mas o que nos une? A língua. E a revolução era mostrar o Brasil para os brasileiros. 
Naquele tempo, só se pensava que o pessoal do Norte vivia no atraso, ao mesmo tempo se 
pensava que o Sudeste era uma maravilha... mas não queríamos fazer uma revolução armada. 
Foi uma maravilha quando veio "Viramundo", do Geraldo Sarno, e outros filmes, que tiveram 
grande reconhecimento.  
 
FOLHA - E o que você acha dessa revolução digital na fotografia?  
 
FARKAS - Isso é novidade. Ainda não mexo com digital porque tenho muito a fazer com a 
"antiga". O digital é como a fotografia instantânea, que se abriu para o grande público. Antes, 
você tinha de regular foco, tempo, tinha de ser um iniciado. Agora, vem um aumento de 
fotógrafos. Mas ainda não sei o que vai dar.  
 
FOLHA - Com toda essa longa trajetória, como está a preservação do seu acervo?  
 
FARKAS - O meu arquivo de fotografias está prejudicado. Preciso restaurar negativos, está 
complicado. Essa é minha urgência, a memória está aí. Não sei quantos negativos tenho. Tudo 
está documentado, mas nem tudo resistiu. Metade está enturvado. E quem é que vai me 
patrocinar? Nunca soube fazer isso.  
 
Leia mais 
 
Fotógrafo continua um "amador"  
Eder Chiodetto 
 
"Um amador. Nunca deixei de ser um amador na fotografia", já disse mais de uma vez Thomaz 
Farkas, ao lembrar que nunca trabalhou profissionalmente com fotografia, mas também para 
sublinhar a relação de eterno namoro com a linguagem. Amador, afinal, é o que ama 
descompromissadamente. 
 
Não ter transformado sua fotografia em mercadoria foi, de fato, algo que permitiu a Farkas 
uma liberdade de ação que abriu seus olhos e sua mente para a experimentação, no final dos 
anos 40 e ao longo dos 50, quando se juntou aos fotógrafos Geraldo de Barros, German Lorca, 
Eduardo Salvatore e José Oiticica Filho, entre outros, no Foto Cine Clube Bandeirante, em São 
Paulo. 
 
Barros, recém-chegado da Europa, onde o convívio com surrealistas e concretistas marcaria 
definitivamente sua vida e obra, impulsionou no grupo as primeiras experimentações com a 
fotografia. 



 
Os salões fotográficos que ocorriam com freqüência aqui no Brasil ainda se pautavam por 
critérios acadêmicos e julgavam as fotografias com os mesmos quesitos da pintura, o que 
levava a uma padronização da forma e do conteúdo. A fotografia brasileira, que já havia 
perdido o bonde da Semana de 22, seguia estagnada. 
 
Somente com a chegada de fotógrafos europeus em razão da Segunda Guerra Mundial é que 
esse panorama começou a se alterar na fotografia documental. Mas se deveu ao grupo dos 
"bandeirantes" romper de forma incisiva com o academicismo dos salões, propondo uma 
estética que buscava uma especificidade da linguagem fotográfica em contraponto ao que era 
feito até então. 
 
Em 1947, Farkas fotografou algumas telhas amontoadas no chão. O efeito proporcionado pela 
luz e pelo enquadramento criou uma quase abstração, assemelhando-se a uma série de riscos 
em forma de semicírculos. 
 
Enviada para um salão competitivo, a fotografia foi devolvida a Farkas com uma carta do júri 
em tom de indignação, dizendo que aquilo não se tratava de uma fotografia, era mera 
provocação, uma aberração de mau gosto. Guardadas as devidas proporções, o fato lembra a 
reação irada de Monteiro Lobato diante da exposição da modernista Anita Malfatti. 
 
Embora esse núcleo dentro do Bandeirante tenha sido fundamental para essa mudança de eixo 
de uma fotografia que permanecia parada no tempo para uma linguagem moderna que 
modificaria profundamente o pensamento da fotografia no Brasil, Farkas faz questão de 
afirmar que tudo foi feito sem uma noção muito clara de que eles estavam de fato criando um 
fato histórico. "Nós nos reuníamos para conversar e, num dado momento, resolvíamos 
fotografar brincando de surrealismo e concretismo", disse em entrevista à Folha há dois anos. 
 
E foi nesse tom de brincadeira que Farkas constituiu um dos acervos mais belos e originais da 
iconografia sobre a cidade de São Paulo, ao fotografar os jogos de futebol no Pacaembu, os 
espigões que começavam a querer alcançar o céu e os bondes, sempre com um olhar muito 
peculiar e sem perder o faro histórico de imagens como as da comemoração do final da 
Segunda Guerra no centro de São Paulo. 
 
Ao que parece, só os amadores, na verdadeira acepção da palavra, conseguem mover a roda 
da história. Vale, então, a máxima de Paulo Leminski: "Distraídos venceremos". 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 21 maio 2006, Ilustrada, p. E6 e E7. 


