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"Aquilo que realmente esperamos encontrar 
numa obra de arte é certo elemento pessoal — 
esperamos que o artista possua, senão qualidades 
distintas, pelo menos uma notável sensibilidade".

Vamos sentir muito bem este enunciado na 
presente exposição de fotografias, que fala deste 
processo tão bem qualificado. Não vamos tratar, 
porém, da apreciação de uma obra fotográfica, 
embora esta esteja implícita; coloquemo-nos à 
parte de suas características específicas.

A foto, aqui, além de sua linguagem própria, 
é um pretexto para realizar algo que, sendo 
fruto de uma imaginação, fale da presença de uma 
vida, de emoções, de conhecimentos e também 
de aspirações. Enfim, ela traz a marca de quem 
realiza um trabalho objetivando qualidades enrai
zadas em trabalho de arte. Além da procura de 
harmonia e equilíbrio, ela desdobra-se em avessos 
e direitos, resultando novas formas, por um pro
cesso de elaboração onde qualidades cromáticas, 
tantas vezes ligadas à pintura, desenvolvem-se 
junto a outras, que se impõe por uma soma con
siderável de valores de desenho.

Outro aspecto digno de apreciação é a ca
racterística do inusitado: a engrenagem de uma 
máquina fotográfica posta a serviço do registro 
de um detalhe que traz a surpresa de, estando 
inserido num todo, passar desapercebido a olhares 
menos atentos; aí funciona a excelência do corte, 
muito bem visualizado, que traz sempre a segu

rança de um bom resultado, definindo a composi
ção.

Poucos terão subido a Torre Eiffel e descober
to beleza nos ferros vistos ao alcance das mãos. 
0 registro, aqui e em qualquer uma das fotos, 
traz, no limite de seu corte, a sugestão para o 
trabalho.

A fixação deste fragmento é uma descoberta, 
e a descoberta gera o insólito, tão propício a 
atingir nossa sensibilidade. Chamaríamos foto- 
unidades as matrizes usadas por Guilherme Paz.

Estas são trazidas das profundidades de uma 
observação que é impulsionada por uma busca 
inteligente e sensível. Elas ainda conduzem a 
transformações conscientes, desdobradas num 
processo criativo de renovação, construindo 
outras imagens. Trazem em sí o germe de uma 
intuição conehecedora do lugar exato onde se 
encontra o valor artístico.

Envolver-se em mistério também é qualidade 
da arte. Indiscutivelmente isto se encontra nas 
composições de Guilherme que, quando dispõe 
as unidades fotográficas, faz surgir das mesmas, 
formas inesperadas de luzes, espaços e linhas em 
múltiplas combinações.

Só podemos esperar que Guilherme Paz prossi
ga neste caminho, que promete valiosa contribui
ção aos que creem nas possibilidades renovadoras 
da arte.

Alice Soares

LA DEFENSE — montagem fotográfica 38 x 48 cm — 1983



>

t,

LE HAVRE — montagem fotográfica 42 x 72 cm — 1984TOUR EIFFEL - montagem fotográfica 56 x 70 cm — 1983
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Salão Universitário de Fotografia 
(UFRGS, Instituto de Belas Artes, Porto Alegre) 

Salão Fotográfico da LBA 
(Mostra Itinerante pelo RS) 

Salão do Jovem Artista - 4? lugar, fotografia 
(Shopping Center Iguatemi, Porto Alegre) 

Salão de Pernambuco 
(Museu do Estado, Recife) 

Exposição Individual, 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Porto Alegre)

Exposição Individual, 
Galeria Gaiger (Santa Maria)

1981
Tenho fotografado desde os 14 anos (quando 

ganhei minha primeira câmera), embora antes 
disso tivesse uma estranha habilidade para tal. 
Fotografava em viagens, quando ao meu ver 
apareciam as coisas diferentes, e sempre procura
va tirar o ser humano da foto: desde cedo achava 
que a foto deveria ser só do “homem" ou só 
da "coisa" — combinações dos dois acabavam 
não mostrando nenhum.

Aos 18 anos ganhei uma câmera profissional: 
não haviam mais limites técnicos para fotografar 
tudo o que eu achasse de incomum. Teimoso, 
e muito, quanto menos entendessem porque eu 
fotografava certa coisa ("Está gastando filme à 
toa!"), mais isto me atraia.

Desde cedo tive uma sadia convivência no 
meio das artes plásticas, sempre com uma incon- 
trolável vontade de participar de uma maneira 
ativa, por vezes confuso com os entraves que a 
razão e a informação me impunham.

Quando, há três anos, mostrei a amigos algu
mas fotos, e estas agradaram, notei que poderia 
estar realizando algo de valor, genuinamente 
pessoal. Comecei a mandar trabalhos para Salões, 
sendo aceitos.

Passei a realizar séries de trabalhos, geralmen
te em viagem, quando a cabeça despreocupada 
possibilita um apuramento da percepção. Segue- 
se a parte racional, que é selecionar os trabalhos, 
reuni-los e escolher sua forma de apresentação.

Preocupo-me muito com o que, como, onde e 
quando fotografar, se saberei como fazê-lo 
novamente. É difícil começar do nada; porém, 
quando menos espero, tudo flui com a maior 
espontaneidade. Não consigo forçar uma foto: 
ela sai tão naturalmente que, para meus melhores 
trabalhos, nunca bato mais de uma.

Acho que não há regra para um bom trabalho: 
certas vezes descubro fotografias que não me 
lembro de ter tirado, outras vezes penso ter 
fotografado algo e não o fiz, e ainda acontecem 
fatos como, em "La Défense", por exemplo, 
ter certeza de que é a melhor foto de 31 filmes 
sem tê-los revelados.

Raramente tenho a câmera à mão. Jamais ve
jo coisas do tipo "Que bela foto daria". Tudo 
é uma bela foto, basta que também esteja dentro 
de quem fotografa.
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Guilherme Paz 
junho de 1984


