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INTRODUÇÃO

VAMOS CONSIDERAR OS VISIONÁRIOS,

OS REVOLUCIONÁRIOS, OS PENSADORES ORIGINAIS –

as figuras influentes do passado e do presente que colocaram a
fotografia em um novo patamar e continuam a fazê-lo hoje em dia.
Como eles abordaram – como eles abordam – sua arte e o que mais
importa?
Aqui temos uma seleção de citações, fotografias e entrevistas que
oferecem ideias reveladoras sobre a mente dos mestres. Servindo
como uma breve introdução às grandes ideias, esses pontos de
vista coletivos formam um repertório fotográfico inspirador que
enriquecerá sua compreensão dessa arte que você tanto ama.
Este livro visa ao leitor inquietamente curioso, pense nele como uma
extensão da série Leia isto se quer tirar fotos incríveis. Enquanto a
série fornece uma base para os aspectos técnicos da fotografia,
este oferece uma introdução aos aspectos filosóficos. Espere
diferentes opiniões que variam do pessoal ao prático, do esotérico ao
esclarecedor. Essas vozes variadas vêm de todos os gêneros e eras e
incluem reflexões sobre preocupações contemporâneas, bem como
algumas ideias atemporais dos antigos mestres.
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Absorva, questione, concorde ou discorde do que eles têm a dizer
(e, nesse sentido, também daquilo que eu digo) para compor sua
própria filosofia da fotografia. Portanto, navegue como quiser pelo
livro quando precisar de inspiração criativa, ou simplesmente vire a
página para iniciar uma viagem que se aprofunda cada vez mais na
arte mais enigmática de todas.

NOTA SOBRE A ESTRUTURA
Livros sobre fotografia tendem a ser organizados em ordem
cronológica ou alfabética, ou por gênero ou tema. Este livro, porém,
é organizado de acordo com sentimentos. De um fotógrafo para
outro, você às vezes encontrará pequenas conexões e contradições,
mas em vez de impor uma estrutura rígida, tudo o que tentei fazer foi
encaminhar a discussão de modo que cada voz pudesse ser ouvida
sem se tornar um jorro incontrolável de ideias e opiniões desconexas.

7

“Por bem ou por mal, o
destino do fotógrafo está
ligado aos destinos de uma
máquina.”
Dorothea Lange

A: 1895 / N: Norte-americana / G: Documentário

www.ggili.com.br

Realizada durante a Grande Depressão, a fotografia de Dorothea
Lange mostra o caminho para o Oeste, mas a terra das oportunidades
parece distante e inalcançável. Além disso, percebe-se que, embora
Lange estivesse trabalhando no meio de terras remotas, ela também
refletia sobre o futuro da fotografia em um momento de imensas
mudanças sociais e tecnológicas.
No curso de sua vida, Lange viu as câmeras evoluírem de algo lento
e pesado para algo rápido e portátil. Com essa mudança, Lange
experimentou em primeira mão como os avanços da “máquina”
abriram um novo mundo de possibilidades criativas para o fotógrafo –
algo que estamos experimentando novamente hoje com a introdução
de telefones digitais com câmera.
Essa dependência para com a câmera, porém, significa que os
fotógrafos são amaldiçoados criativamente, porque cada imagem
que eles criam deve ser uma negociação entre homem e máquina:
o fotógrafo se encarrega de ver, e a câmera (na maioria das vezes)
se encarrega de registrar. Esse estado de comprometimento fez os
fotógrafos desenvolverem uma relação um pouco complicada com
sua ferramenta de trabalho. Por bem ou por mal, é uma de amor e ódio,
de respeito e ressentimento.
8

O caminho para o Oeste,
Novo México, 1938

www.ggili.com.br

www.ggili.com.br

Nu no 18, Nova York,
1949-1950

“A câmera sempre me deixou
pasma. Reconheço-a pelo
instrumento que é, parte
Stradivarius, parte bisturi.”
Irving Penn
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A: 1917 / N: Norte-americano / G: Moda, retrato, natureza-morta

Um corte é brutal, mesmo se feito pela lâmina de um cirurgião. Assim,
para Irving Penn, parece que a câmera é um instrumento que cria sua
arte por meio de uma forma de violência precisa – violência porque,
para alcançar a poesia visual, o fotógrafo deve usar a câmera como
uma faca, fazendo constantemente escolhas sobre o que cortar do
mundo e o que manter.
Penn se inspirou continuamente nessa dualidade inerente na câmera
para criar composições líricas que nos tornam cientes dos limites do
quadro, e do posicionamento do tema dentro dele. Como é o caso
deste nu, somos imediatamente impressionados pela severidade do
corte, mas, fazendo um corte tão consciente, Penn cria uma imagem
elegante que beira uma abstração, enquanto ainda celebra as linhas
graciosas da forma feminina.
Se sua câmera fosse um Stradivarius, Penn nunca erraria uma nota.
Se fosse um bisturi, ele alcançaria a perfeição em cada corte.
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“As pessoas perguntam,
‘que câmera você usa?’.
Respondo, ‘você não
pergunta a um escritor
que máquina de escrever
ele usa’.”
Man Ray

A: 1890 / N: Norte-americano / G: Fotografia artística
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Para muitos profissionais da fotografia artística, a questão “qual
câmera” soa como um insulto. Colocar ênfase na câmera é apreciar
o trabalho baseando-se na maneira como as imagens foram feitas,
em vez de se basear no talento artístico ou significado pretendido.
Isso sugere que o fotógrafo é um mero técnico que simplesmente
aprendeu a operar “uma máquina”.
Como fotógrafo que testou constantemente novas técnicas, essa
pergunta deve ter sido feita a Man Ray mais do que qualquer outra.
A ironia, porém, foi que algumas de suas imagens mais famosas
foram produtos da câmara escura em vez da própria câmera. E no
caso de suas “raiografias” expressamente abstratas (em que ele
colocava objetos diretamente sobre papel fotossensível para bloquear
a luz proveniente do ampliador), Man Ray se deleitava eliminando
completamente a câmera do processo de criação de imagens.
Embora essa técnica seja tão antiga quanto a própria fotografia,
seus arranjos modernistas e muitas vezes indecifráveis nos lembram
que uma câmera é apenas uma maneira de produzir uma fotografia
e que o papel de um fotógrafo não é simplesmente “mostrar como é”.
12
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Raiografia, 1922

