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Fotografias de FERNANDO BRENTANO



íTlfflCS CODEC FERNANDO M. BRENTANO: (P.A., RS, 1955)

Arquiteto, formado pela UFRGS em 1981.
Aprende a fotografar em 1972 como auto-didata. Depois fez 

curso com Santos Vidarte no Colégio de Aplicação da UFRGS. 
Em 1975 trabalha como “free-lancer” no estúdio Focontexto 
com Assis Hofmann e Luiz Carlos Felizardo. É selecionado para 
o “III Salão Artes Visuais” da UFRGS. Participa da primeira 
coletiva em 1976 com a exposição “Pontos de Vista” promovida 
pela DAC-SEC no hall do prédio dos Correios e Telégrafos. Em 
1981 participa da “II Mostra de Fotografia Ecológica” no 
MARGS. Em 1983 é convidado a participar "II Mostra de Arte 
Missioneira” em São Luiz Gonzaga/RS, e é selecionado a 
integrar o “1,° Fotosul” promovido pela FUNARTE, Bamerindus 
e Cia. Jornalística Caldas Junior, e também é selecionado a 
participar do “40° Salão Paranaense” em Curitiba. No ano de 
1984 participa do “Salão de Arte de Santa Maria” (RS), recebe 
2 menções honrosas na “III Mostra Bienal de Fotografia 
Ecológica” no Centro Administrativo do Estado, e é convidado a 
integrar a delegação brasileira no “III Muestra de Arte 
Missionero” em Posadas na Argentina. Em 1985 faz parte da 
coletiva “A Fotografia nos últimos 10 anos no RGS” promovida 
pelo BADESUL. Em 1986 é selecionado a integrar a mostra 
“Fotografia Contemporânea Gaúcha” no MARGS, depois 
apresentada na “V Semana Nacional de Fotografia” em Curitiba.

Em 1987 participa da “IV Mostra de Arte Missioneira” em 
São Luiz Gonzaga, e realiza sua primeira exposição individual 
“Tecendo a Luz” no foyer do Theatro São Pedro em Porto 
Alegre. Em dezembro faz parte da mostra fotográfica do Projeto 
“Missões, 300 Anos” promovida pela SPHAN/UFRGS/Pró- 
Memória juntamente com os fotógrafos Leonid Streliaev, Luiz 
Carlos Felizardo e Leopoldo Plentz.

Durante estes 15 anos de fotografia trabalhou como 
fotógrafo amador, free-lancer e profissional. Nos últimos 2 anos 
dedica-se a fotografia como arte, organizando e catalogando seu 
arquivo e desenvolvendo várias séries fotográficas, tendo como 
tema central a natureza.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão do 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Cultural, 
Governo Pedro Simon, tem o prazer de convidar Vossa 
Senhoria para a mostra de:

Fernando Brentano
às 19 horas do dia 26 de abril

Período de Exposição: 26/04 a 25/05/88 
Local: Salas Negras 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega s/n.° - Porto Alegre 
Visitação: terças a domingos, das 10 às 17hs.
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“O que existe no universo também existe no indivíduo, o cosmo está presente na molécula”
F.B.
Esta é a idéia presente nos trabalhos de Fernando Brentano, onde o obturador da câmara, 

substituindo o olho humano nos vai desvendando ou criando mistérios. Mistérios que nos envolvem, 
mas pelos quais passaríamos indiferentes, não fora o olho/câmara de Fernando.

Uma folha, um pedaço de cerca, uma faixa de praia, uma teia de aranha, pelo olho mágico da 
câmara deste artista se transformam em veículos para nossa imaginação, deixam de ser meros objetos 
do real para se tornarem estruturas de significação.

“Imaginários da imagem” nos diz dos imensos segredos que dentro de nós se desvendam ou 
se criam através de imagens, as quais são externas, porque captadas do universo que nos envolve, 
mas se tornam interiores ao reportarem-se ao mundo de nossa imaginação.

Nestas fotos se esvai o desgastado debate sobre se fotografia é arte ou não e a arte emerge 
cumprindo seu mais importante papel: através de símbolos plásticos (no caso visuais) falar a nossa 
sensibilidade, dando significado estético às vivências do cotidiano. No cotidiano, o simbólico vai se 
tecendo, o fotógrafo tece formas, tece imagens, tecendo a trama do universo, espelhado no 
microcosmo da teia.

Trata-se, na verdade, de uma teia mágica, porque náo é possível falar deste trabalho sem pensar 
em magia. Como o mágico que tira coelhos de sua cartola, Fernando tira do plano fotográfico um 
mundo de significados: imagens saem de dentro das imagens ante nossos olhos atônitos.

Ilusionismo ou magia?
Não se pode responder a esta pergunta porque, para a imaginação, não há diferença, trata-se 

sempre de magia. E no “Imaginários da imagem” tudo é mágico. Podemos penetrar nas imagens ou 
deixá-las penetrarem em nós: a magia permanece, é preciso deixá-la fluir.

O universo está dentro de nós, é necessário conhecê-lo. Fernando nos dá a mão para segui-lo 
por alguns momentos e perambulando por entre as imagens. IMAGINÁRIOS DA IMAGEM é a tentativa de libertar a fotografia da simples reprodução da 

realidade, abrindo espaço para a interpretação imaginativa do espectador. Procuro fazer isto 
através de um trabalho de investigação plástica do potencial criador da natureza, através do 
cromatismo, das texturas e do movimento. Esta exposição sintetiza o trabalho realizado neste 
sentido de 84 a 87.

Maria Amélia Bulhões
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