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Fay Godwin - 
Fotografias de Paisagens

Topografia e metáfora: a fotografia de Fay Godwin
através de Uffington (34, 26). Em The Remains of 
Elmet ela registra as longas perspectivas, curvas 
suaves c escarpas abruptas dos Pennines (8), e nos 
Saxon Shore dc Kent (denominado desta forma 
pelos romanos como uma referência a pirataria 
saxònica de muitos anos atrás) ela encontra um 
contorno que lembra com precisão as formas 
mais brandas das montanhas do Sul (20).

Existe um sem número destes lugares 
inconfundíveis: as Black Mountains, os Cheviots, 
os Broads, os Quantocks - uma lista que poderia 
continuar por páginas. Em cada caso existe um 
ponto onde o local parece-se mais puramente ele 
mesmo, deixando de lado várias áreas intersticiais, 
interiores e subúrbios; o tipo de áreas vistas 
apenas de relance pelos viajantes, que guardam 
seus melhores esforços para a abadia nas 
montanhas. Fay Godwin presta atenção também 
nestas áreas e, sob este aspecto, suas fotografias 
parecem mais fiéis que aquelas de seus 
predecessores. Em The Saxon Shore Way, 
especialmente, ela refere-se novamente ao tipo 
de material pelo qual apenas relanceamos o olhar 
quando passamos. O cais de North Kent é uma 
orla de um movimentado canal c os subúrbios de 
suas estâncias fundem-se para formar locais que 
não se parecem com nenhum outro lugar em 
especial. Terras lamacentas durante a maré baixa e 
melancólicos ancoradouros em desuso são mais 
evidentes aqui do que, por exemplo, na costa de 
Dorset. Este é justamente o tipo de paisagem não 
oficial que ela mistura com os cenários bucólicos 
e as ruínas medievais que são normalmente 
associadas a Kent.

Até certo ponto, este estilo é contraditório, 
porque ele estabelece uma honestidade corajosa 
contra todas aquelas idéias agradáveis da Grã- 
Bretanha que nós herdamos e, em especial, contra 
o estilo romântico que ela emprega tão bem em 
Iiernains of Elmet. Mas existe muito mais 
envolvido do que um desafio a um estilo já 
estabelecido. Em The Saxon Shore Way, Fay 
Godwin nos apresenta uma paisagem prática na 
qual a história trabalhou de várias formas; aqui as 
ruínas de um castelo romano, alí as torres de uma 
usina elétrica c um caminhão pipa circulando por 
sobre um campo de vegetais. Detalhes extraídos 
da cultura contemporânea mesclam-se com 
relíquias desgastadas do passado. O retrato, de 
forma geral, é complexo e repleto de 
sobrevivências e inovações.

No início do século, um tipo diferente de 
pintura foi composto por escritores e artistas em 
seus relatos do país. Eles abordaram esta tarefa 
como romancistas ou narradores, conscientes dos 
saxõcs, normandos, Cabeças Redondas 
(partidários de Cromwell), monarquistas, 
salteadores de estradas, inventores c excêntricos 
que tinham estado ali antes e que ainda eram 
vagamente lembrados ou registrados em crônicas. 
Por volta de 1900, fantasmas caminhavam pelas 
montanhas e bosques, e Rudyard Kipling trouxe 
muitos deles à vida em Puck ofPook ’s Hill (1906), 
uma das mais conhecidas dentre todas as fantasias 
escritas sobre a superpovoada Grã-Bretanha dos 
velhos tempos. Ao mesmo tempo, a série de guias 
turísticos Highways and Byways, de Macmillans, 
apresentou aos seus leitores, relatórios, anedotas 
e lendas que mostravam os britânicos como 
personalidades fortemente marcadas que, por 
acaso, viveram em uma terra magnífica. Uma parte 
deste espírito é homenageada nos guias nos quais 
Fay Godwin trabalhou; o próprio título The Saxon 
Shore Way evoca a antiga violência do passado, 
embora uma vez tendo sido mencionados, os 
saxões não tenham tido nenhum outro papel no 
jornal de Alan Sillitoe. Na fotografia da igreja de St 
Mary in the Marsh (39), em A Romney Marsh, uma 
legenda diz que E. Nesbit, autor de The Railway 
Children, está enterrado no adro daquela igreja. A

The 01dest Road: A n Exploration of the 
Ridgeway, foi o livro que, em 1975, estabeleceu 
Fay Godwin como uma importante fotógrafa de 
paisagens, como uma sucessora de Bill Brandt e 
Edwin Smith, cujas imagens fortes de locais 
veneráveis destacaram-se entre todas as fotografias 
de paisagens das décadas dc 40 a 50.

Fotógrafos topográficos tradicionalmente 
concentram-se ou na aura, ou na detecção. Esta e 
aquela área de notável beleza natural, são 
fotografadas através dc uma variedade de maneiras 
diferentes, ou então a terra é esmiuçada em busca 
de evidências de trabalho recente ou de sinais da 
mudança das estações. Fay Godwin realmente tira 
fotos de ambos os tipos, mas com reservas. 
Algumas vezes, no País de Gales ou em Calder 
Valley, onde o antigo reinado celta de Elmet foi 
uma vez estabelecido, suas pinturas são 
românticas, sugerindo um lado sonhador e 
espiritual à paisagem. Mas muitas lembranças da 
vida prática são admitidas nestes vales sombrios 
e paisagens selvagemente nebulosas: torres 
prosaicas, um barracão, uma fileira de casas no 
fundo do vale. E ela realmente registra o tipo de 
momento especial que faz com que uma locação 
se torne interessante. Por exemplo: no topo do 
Royal Mititary Canal, perto de Appledore, cm 
Romney’ Marsh, ela captou urtigas sucumbindo ao 
frio inverno (43), um detalhe que, de forma muito 
palpável, relaciona a fotografia com o contexto 
maior da mudança das estações. Então, em The 
Drovers' Roads of Wa/es, ela mostra em uma série 
de cinco fotografias, como as ovelhas saltam ao 
deixar o barracão de tosquia. Nenhum manual de 
agricultura jamais deu muita importância a este 
fato, mas estas ovelhas que saltam como cordeiros 
parecem renascer ou, pelo menos, estar prontas 
para começar de novo e, desta forma, a tosquia 
torna-se alguma coisa como um ritual. Mas ela 
não busca, como uma regra, por esta evidência 
marginal ou por estes detalhes sugestivos.

Seu primeiro tema é a forma e a proporção 
da paisagem britânica. Qualquer pessoa que tenha 
viajado muito pela Grã-Bretanha já notou como o 
aspecto da paisagem muda sutilmente mesmo no 
espaço de poucas milhas. Existem, por exemplo, 
muitas paisagens onduladas espalhadas pelo Sul da 
Inglaterra: pequenas variações em escala parecem 
dar a cada uma destas paisagens um tipo diferente 
de localização. Em Dorset, o céu parece estar 
sempre tocando tudo; já em Kent, ele parece 
afastado por sobre as árvores, enquanto que 
em Sussex, ele forma um amplo telhado entre 
as colinas perto do mar.

Pedestres, viajantes e muitos outros 
admiradores atentos das paisagens britânicas, 
saboreiam estas diferenças no visual do país e 
sempre conseguem caracterizar, em algumas 
palavras, esta ou aquela planície, cordilheira ou rio 
correndo em um vale. J. R. L. Anderson escreveu 
sobre as qualidades das colinas dc White Horse 
em The Oldest Roads: “Seja a velha Berkshire 
ou a nova Oxfordshire, isto é irrelevante para a 
paisagem; mas existem sutis diferenças na textura 
do campo quando se deixa Wiltshire. As colinas 
tornam-se mais arredondadas e um pouco mais 
suaves, e existem menos penedos de arenito 
espalhados pelo local. Marlborough e Avebury 
pertencem ao Kennet; no vale do White Horse 
você começa a sentir o Rio Tâmisa. Eu sempre 
pensei e ainda penso que o gramado das colinas 
de White Horse (as antigas colinas de Berkshire) é 
mais macio e mais abundante que o gramado das 
colinas de Wiltshire”. Afirmações tão encantadoras 
são mais frequentemente associadas a apreciações 
de comida e vinho, mas é exatamente desta 
maneira que a paisagem britânica é descrita por 
seus devotos.

Durante as últimas três décadas, foi cons
tatado um crescimento fenomenal no inte
resse pela fotografia como uma forma de 
arte. 0 Departamento de Artes Visuais do 
Britsh Council adotou, no início dos anos 80, 
uma política que reconhecia a posição da fo
tografia como um meio expressivo com suas 
próprias histórias e heranças específicas, 
conferindo a ela o mesmo status que conce
díamos a todas as nossas outras atividades 
no campo das artes visuais. Esta política per
manece até os dias de hoje.

Apesar da Grã-Bretanha ser reconhecida co
mo o berço da fotografia, a energia deste mo
vimento mudou para os Estados Unidos e 
Europa perto da virada do século. Presume- 
se que, neste século, com algumas notáveis 
excessões, a fotografia britânica tem perma
necido desorientada. Temos esperança de 
que a entrada do Departamento de Artes Vi
suais do British Council nesta área possa aju
dar a redirigir a atenção não somente para 
as notáveis realizações da fotografia britâ
nica durante seu apogeu como, com igual im
portância, durante o período atual.

Foi com o objetivo de levarmos em conside
ração os fotógrafos contemporâneos cujos 
trabalhos ainda não foram vistos além-mar, 
que nos lançamos nesta área com uma ex
posição dos trabalhos de Fay Godwin. Em
bora seja muito estimada prfr seus compa
nheiros de profissão e, de igual maneira, pe
lo público inglês, muito do qual conheceu seu 
trabalho através das várias publicações das 
quais foi co-autora, esta exposição nos dá 
uma primeira oportunidade de examinarmos 
seus trabalhos fotográficos dos anos 70 e 
início dos anos 80.

A obra de Fay Godwin resiste a fáceis clas
sificações. Da mesma forma que seu consa
grado colega de profissão, Bill Brandt, que 
coincidentemente também passou parte de 
sua infância na Alemanha, ela não é exclu
sivamente uma fotógrafa de paisagens. As
sim como Brandt, Fay Godwin recusou-se a 
ser intimidada pelas fronteiras que separam 
paisagem, retrato e documentação. Seu in
teresse pela paisagem, na realidade, teve ori
gem no seu envolvimento com o trabalho 
documental. Ela continua a considerar seus 
retratos comissionados de iminentes figuras 
literárias britânicas, iniciados nos primórdios 
dos anos 70, como parte integral de sua 
obra. Desde então, ela co-escreveu vários en
saios, guias turísticos e poemas que lidam 
com o tema "paisagem britânica". São sele
ções deste impressionante corpo de seu tra
balho, produzido na última década, que 
formam a base desta exposição.

22. Labirinto Troytown, St. Agnes 1977

Apesar de trabalhar junto a escritores e poe
tas, as fotografias de Fay Godwin dispensam 
texto ou narrativa para demonstrar sua in
tegridade, sensibilidade e economia. Suas fo
tos não mostram nem exagero pelos efeitos 
exóticos nem pelo sentimentalismo com re
lação aos temas, mas apenas uma tentati
va de sintetizar fatos e metáforas. Seu 
trabalho demonstra uma íntima conexão com 
a tradição da fotografia de paisagens britâ
nicas exemplificada nas obras de Roger Fen- 
ton e Bill Brandt, no que se refere à preocu
pação com um senso de tempo e lugar, seja 
nos antigos caminhos usados para o trans
porte de rebanhos no País de Gales, nos de-

Esta exposição foi organizada pelo British Council, 
que vem promovendo a cooperação cultural, 

educacional e técnica entre a Grã-Bretanha e o 
Brasil durante os últimos 50 anos.
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Em sua série de fotos Ridgeway; Fay 
Godwin capta o visual das colinas de Berkshire
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foi parte de um grande plano (43). Muros de 
fazendas e construções contam uma história mais 
tranquila, mas elas também podem ser lidas de 
forma organizacional, como no forte romano 
perto de Trawsfynydd, onde as certas e 
engradados no canto de um campo referem-se ao 
trabalho de seleção, tratamento com parasiticidas, 
tosquia e administração geral de um rebanho de 
ovelhas. Fazendas de criação são fascinantes sob 
este aspecto pois enquanto as fábricas são 
fechadas e insondáveis, as fazendas com seus 
jardins, barracões, estábulos e celeiros, declaram 
suas funções, assim como acontece nas instalações 
em Hast Neuk, com suas bandejas e tambores (29). 
À primeira vista, estas imagens ordenadas de 
pátios de fazendas, docas (19) e paisagens 
mapeadas (42), relembram a austera arte gráfica 
dos pintores c ilustradores britânicos dos anos 30: 
Paul Nash, por exemplo, sempre foi fortemente 
atraído pelos campos podados, empilhados e 
cercados. A diferença é que aqueles artistas 
reagrupavam a terra em um idioma geométrico 
e moderno, enquanto que Fay Godwin mostra 
sistemas que tem sido tocados, restaurados e 
improvisados, novas cercas de arame colocadas 
sobre as velhas pedras (27).

Por um lado, estas são fotografias dos vários 
aspectos contemporâneos da Grã-Bretanha, por 
outro lado, elas são feitas por Fay Godwin, uma 
artista com uma visão especial e evidente, não 
importa qual seja o local. Seus retratos são 
conspicuamente o trabalho de uma pesquisadora, 
totalmente absorvida em aferir e avaliar a 
distância, pequenas características que deviam ser 
inerentes a um artista topográfico. Uma das fotos 
aqui é do jardim de Kildrummy Castle, o pátio de 
um castelo escocês do Século XIII; um caminho 
ziguezagueia através do chão do vale e no topo 
desta trilha existe uma quantidade de bancos 
cujas superfícies planas são como marcas que 
convertem a inclinação do terreno em uma 
quantidade mensurável (26). Em um retrato típico 
de Kent, do Abbot’s Cliff, em The Saxon Shore 
Way, as linhas de uma plataforma para canhões 
fecham-se sobre um falcão pairando alto por sobre 
o cais: dois indicadores de intenção. O falcão c a 
plataforma de canhões formam uma metáfora que 
tem relação com o trabalho do fotógrafo como um 
escrutinador. Os pequenos fortes circulares, 
aqueles postos de visão quase sem graça na costa 
de Kent, têm o mesmo tipo de intenção, enquanto 
varrem o mar em busca de traços de invasores 
franceses. Em outro lugar, ela hesita sobre campos 
de golfe c gramados para jogos de bolas onde a 
avaliação apurada é parte da essência destas áreas. 
No porto de Dover ela despreza a cidade em favor 
de um agrupamento de torres de rádio c antenas 
que olham de cima para o mar, e seu retrato do 
porto tem a clareza de um diagrama em um manual 
de navegação. Em suas primeiras fotografias, o 
mesmo trabalho de verificação e alinhamento 
acontece, embora mais discretamente, em 
paisagens quarteadas por muralhas caídas e 
ponteadas por pedras de marcação (10). Sob este 
aspecto, suas pinturas são bastante distintas: 
ninguém mais dá tanta importância a esta clareza 
de apresentação, ninguém mais é tão lúcido e, por 
implicação, tão racional. A importância desta 
qualidade em sua arte é que ela lhe dá uma base 
ordenada a partir da qual ela explora áreas tão 
fundamentalmente anti-fotogênicas quanto a costa 
do Norte de Kent e as áreas planas de Romney 
Marsh, os temas de seus dois livros famosos. Fica 
ainda para ser visto o que ela faz com o resto mais 
normal da Grã-Bretanha, mas The Saxon Shore 
Way é uma promessa extraordinariamente boa.

lápide de madeira do túmulo pode até aparecer no 
canto superior direito desta fotografia, mas 
certamente não é enfatizada, assim como também 
não o é, a lápide que está próxima c que 
comemora a morte, nos anos de 1700, de “Thomas 
Rolfe a quem Nctuno privou da vida em 23 de 
junho, no vigésimo quarto ano de sua existência”. 
Este tipo de conhecimento estimulou a 
imaginação do Século XX, enquanto que, em 
1980, ela foi mais movida por critérios 
geográficos, econômicos e geológicos. O quadro 
geral que ela apresenta de Romney Marsh é aquele 
de fazendas de ovelhas, golf, praias varridas pelo 
vento, prédios remendados e linhas de força.

Este estilo informal de suas últimas 
fotografias, de Romney Marsh em diante, tem seu 
contexto na cultura contemporânea. Durante a 
década de 70, o interesse público pela história 
virou mais para o tipo de trabalho epitomizado 
pelo Montaillou (1978), de Emmanuel Le Roy 
Ludurie, no qual a Parte Um foi chamada “A 
Ecologia de Montaillou”. O público começou, 
em algum período nos anos 70, a preferir história 
comunitária e relatórios sobre o relacionamento

solados pântanos de Yorkshire ou na 
estabelecida domesticidade de Dorset. Es
ta habilidade de captar a essência de um lu
gar, respondendo ao fluxo de vida e 
atmosfera através do tempo, tem tanto a ver 
com a paixão de Fay Godwin por passear 
quanto com a tenacidade e paciência, que fa
zem com que ela espere pelo momento exa
tamente correto para apertar o botão.

Esta paixão é dividida não apenas com uma 
quantidade cada vez maior de público na Grã- 
Bretanha, mas também com muitos artistas 
contemporâneos. Embora o impulso de tor
nar a paisagem por si só em obra de arte te
nha sido universal, o desejo de transformar 
um passeio em arte é peculiarmente britâni
co. Para Richard Long, quatorze anos mais 
jovem que Fay Godwin, "percorrer ruas e tri
lhas é traçar um retrato do país". Apesar dos 
trabalhos de Richard Long serem livres, fei
tos para si mesmos para e como arte, ele 
também sente, como Godwin, que andar é 
um meio de descobrir novos lugares: lugares 
com grande poder e concentração. Eles divi
dem uma resposta instintivamente emocio
nal ao mundo natural que, como lan Jeffrey 
destacou em seu ensaio, é sublinhado por um 
impulso clássico - e não romântico, de medir, 
avaliar e mapear a paisagem.

entre o homem e a terra. Na Grã-Bretanha, o 
popularizador desta abordagem foi W. G. Hoskins, 
autor de English Landscapes (1973), The Making 
of the English I.andscape (1977) e One Man 's 
England (1978) além de um atuante locutor de 
televisão. As ilustrações destes livros parecem 
versões antigas e primitivas das fotos que são 
encontradas nos livros de Fay Godwin. Os 
fotógrafos de Hoskins tiravam fotografias dos 
locais, com o objetivo único de focalizar o que 
poderia ser aprendido através deles; portanto, 
elas frequentemente parecem fragmentadas e 
sem composição. Além disso, histórias deste tipo 
enfocavam apenas áreas do tipo de Romney Marsh 
- ricas em traços de antigas atividades econômicas: 
cordeiros nos adros das igrejas, por exemplo, 
naquela época em que cada pedaço de pasto 
contava.

Em 1855, durante uma visita a Lake District, 
o escritor americano Nathanael Hawthorne 
foi levado a afirmar: "Na mais rude superfí
cie do solo inglês pode ser visto o efeito de 
séculos de civilização, de forma que a "Na
tureza Nua" quase não é mais encontrada alí. 
E então, cada ponto de beleza é tão conhe
cido e já foi descrito tantas vezes que é pre
ciso vê-los através dos olhos de outra 
pessoa, e sentir como se esta pessoa esti
vesse vendo uma fotografia e não a realida-

Em segundo lugar, muito da poesia da Grã- 
-Bretanha nos anos 70 relacionava a paisagem com 
tudo o que era deselegante e lugar-comum. Em 
Flying to Belfast (1977), o influente Craig Raine 
compara a cidade com “um rádio com a parte de 
trás arrancada, entre as abstrações agriculturais 
dos campos”. Donald Davie, que publicou uma 
série de 40 poemas sob o título The Shires, 
representa uma Gornualha onde “muito distante, 
as casas móveis/estão bombardeando o Canal de 
Bristol”. Geoffrey Hill, em Mercian Hymns (1971) 
inclui muito mais do passado em seu livro, 
inserindo-o, freqüentemente, em um contexto 
vasto de bobagens recentes e de sons de rádios de 
carros. É a esta Grã-Bretanha repleta de entulhos 
industriais que Fay Godwin refere-se, 
especialmente em The Saxon Shore Way, que 
poderia facilmente ser tomado como um 
equivalente em fotografia ao Mercian Hymns: 
“Grã-Bretanha enrolada c entrincheirada: pesados 
trabalhos em alvenaria e pintura, entalhados no 
calcário argiloso”.

Ainda que alguns de seus trabalhos sejam 
informais, eles nunca são feitos sem algum traço 
de esquematização, projeto ou planejamento. Ela 
acredita na idéia do Homem como sendo um 
artífice, mesmo que alguns de seus trabalhos 
tenham sido obscurecidos pelo tempo ou pela 
negligência. No País de Gales, as pedreiras de 
ardósia, com suas geometrias rudimentares 
impostas em um caos de montes de despojos e 
encostas estriadas, mostram elementos básicos de 
ordem (14). Velhas fortificações inevitavelmente 
carregam consigo lembranças de planejamento 
estratégico e a costa Sudeste, à qual ela deu tanta 
atenção, é virtualmente um palimpsesto de velhos 
esquemas defensivos: torres, fossos, fortes, até 
mesmo a mais humilde das casamatas alguma vez

de".

As fotografias de Fay Godwin nos oferecem 
esta oportunidade de experimentar lugares 
familiares e desconhecidos através de olhos 
limpos. Seu trabalho não é nem um facsími- 
le da vida nem uma visão pitoresca do esca
pismo rural. Ao tomar emprestado tanto das 
tradições imaginárias quanto das documen
tais, ele nos fornece um dos mais completos 
documentos poéticos de paisagem inglesa. 8. Heptonstall 19^2

Brett Rogers
Coordenadora de Exposições
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Notas biográficas

1931 Nasceu em Berlim, Alemanha. Foi educada 
em várias escolas por todo o mundo (seu pai 
era diplomata).

1982 Presences of Hature. Words andImages of 
the Lake District (selecionada por Neil Han- 
son), Carlisle Museum and Art Gallery (e sub- 
seqüentemente em tournée pelo Reino 
Unido).

1966 Tornou-se interessada em fotografia quan
do fotografava seus próprios filhos. Nenhum 
treinamento.

1978 Recebeu a maior bolsa de estudos em foto
grafia do Arts Council of Great Britain para 
continuar seus trabalhos com paisagens na 
Grã-Bretanha, muitos dos quais apareceríam 
posteriormente em seu livro Landscapes.

Trabalhos em coleções públicas
Aberdeen Art Gallery, Escócia
Arts Council of Great Britain, Londres
Bibliotèque Nationale, Paris
British Council, Londres
Creasey Collection of Contemporary Arts,
Salisbury, Inglaterra
Department of the Environment, Londres 
Mappin Art Gallery, Sheffield, Inglaterra 
National Portrait Gallery, Londres 
Royal Library, Copenhagen 
Victoria and Albert Museum, Londres

1982 Comissionada pelo The National Trust para 
documentar os terrenos, propriedades e 
construções do Trust em Wessex.

Seleção de Mostras Individuais

1974 Writers' Portraits/Young Music Makers, 
Swiss Cottage Library, Londres.

The Lake District, Cumbria (O Lake District, Cumbria)

15. Wastwater Screes 1981, 28 x 28
16. Árvore na Inundação, Derwentwater 1981, 36.8 

x 25.5
17. Boardale 1982, 28x29.2

The Saxon Shore Way (O Caminho da Costa Saxônica)
18. Penhascos de Dover, neve 1981, 28 x 28
19. Eastern Docks, Dover 1981, 28 x 28
20. Grande Nuvem Perto de Bilsington 1981, 28 x 28

The Scilly Isles (As Ilhas Scilly)
21. Fim de Fileira de Pequenas Pedras, Pcninnis, St 

Mary’s 1977, 28 x 28
22. Labirinto Troytown, St Agnes 1977, 28 x 28
23. Cabana de Amorel, Samson 1977, 28 x 28
24. Aves Marinhas, Western Rocks 1977, 28 x 28

The Whisky Roads of Scotland 
(As Rotas do Whisky na Escócia)
25. Rocha Picto, Aberlemno 1980, 28 x 28
26. Jardins do Kildrummy Castle 1980 28 x 28

East Neuk
27. Grupo de Árvores e Túmulo perto de Dunino 

1980, 28x28
28. Local de Reuniões de Druídas, Iluminado por 

Trás, Belstane 1980, 28 x 34.3
29. Construções Rurais, Bonnytown 1980, 28 x 28
30. Rocha Vertical perto de Dunino 1979, 28 x 28
31. St Monans Tide Pool 1979, 28 x 28
32. Vista da Torre da Catedral, St Andrews 1980,

28x28

Notas sobre os livros
The Oldest Road, An Exploration of the Rid- 
geway: 0 primeiro livro de Fay Godwin, foi 
publicado em 1975 pela Wildwood House, 
com texto de J.R.L. Anderson, em formato 
compacta Fay Godwin deu origem a dois ou
tros livros na mesma série: The Drovers' 
Roads of Wales (1977), com Shirley Toulson 
e Romney Marsh and the Royal MUitary Canal 
(1980), com texto de Richard Ingrams. Cer
ca de 140 fotografias aparecem em cada ca
so, algumas delas agrupadas ou em séries. 
Eles são guias práticos para pedestres - livros 
de bolso realmente, modestamente impres
sos e produzidos, planejados para serem usa
dos por pessoas que gostam de caminhar e 
viajantes.

1975 The Oldest Road, An Exploration of the Rid
geway, Anthony Stokes Gallery, Londres (e 
simultaneamente na Photographic Gallery, 
Universidade de Southampton; subseqüen- 
temente realizou uma tournée pelo Reino 
Unido).

1977 The Drovers'Roads of Wales, Anthony Sto
kes Gallery, Londres (e simultaneamente na 
Oriel Bookshop, Welsh Arts Council, Cardiff) 
TheOURush, Aberdeen Art Gallery, Escócia 
(viajou para o National Theatre, Londres e fez 
uma tournée pela Escócia). Foi também ex
posta na Dinamarca e Noruega.

1978 The Drovers' Roads of Wales e The Ridge- 
way, Chester Arts Centre, Inglaterra.

Em Remains of Elmet, A Pennine Sequence, 
65 fotografias, em sua maior parte bicolo- 
res e de folha inteira, aparecem ao lado de 
poemas de Ted Hughes (Londres, Faber and 
Faber, 1979). Um outro livro de bolso impres
so em duas cores é The Whisky Roads of 
Scotland, com 115 fotografias e texto de De- 
rek Cooper, autoridade máxima em Escócia 
e seus whiskies e ganhador de Glenfiddich 
Award 1979 como Malt Whisky Writer of the 
Year (Londres, Jill Norman & Hobhouse Ltd,
1982) . Fay Godwin também colaborou com 
o escritor Alan Sillitoe em outro guia para via
jantes no estilo de The Oldest Road; desta 
vez, o tema era The Saxon Shore Way from 
Gravesend to Rye (Londres, Hutchinson,
1983) .

1979 The Calder Valley (de Remains of Elmet), An
thony Stokes Gallery, Londres (e simultanea
mente na Impressions Gallery de York e Open 
Eye de Liverpool; viajou para o Ulster Mu
seum em Belfast e para a Photographic Gal
lery em Dublin, 1980).

1980 SelectedLandscapes, Aarhus Photographic 
Museum, Dinamarca East Neuk, Crawford 
Arts Centre, St Andrews, Escócia (com fo
tógrafos locais).

1981 Romney Marsh, Anthony Stokes Gallery, 
Londres (e simultaneamente na Rye Art Gal
lery, Sussex, Inglaterra).
Romney Marsh e The Drovers'Roads of Wa
les, vários locais no reino Unido. The Ridgeway (O Ridgeway)

33. Arvoredos em Barbary Castle, Primavera 1974, 
28x31.75

34. Uffington Castle Visto de Ridgeway 1974, 28 x 38.1
35. Luar, Avebury 1974, 25.4 x 35.5
36. White Horse de Uffington e Dragon Hill 1974,

28 x 36.8

Romney Marsh and The Royal MUitary Canal 
(Pântano Romney e O Canal Militar Real)
37. Um Jardim de Winchelsea 1978, 28 x 28
38. Groynes, Cliff End 1977, 28 x 31,75 
39- St Mary in the Marsh 1978, 28 x 34.3 
40. Muralha de Dymchurch 1979, 28 x 28 
■41. Camber Castle e Água 1979, 28 x 28
42. Vista do Velho Farol de Dungeness 1980, 28x28 
43 - Casamata perto de Appledore, Royal Military 

Canal 1977, 28 x 28
44. Igreja de St Thomas à Becket, Fairfield 1980, 

26.8x28

Seus outros livros incluem: The OiIRush, uma 
exploração documentária com Mervyn Jo-- 
nes, 1976; Islands, com John Fowles, 1978; 
Tess, the Story of a Guide Dog (colorido), com 
Peter Purves, 1981 e Bison at Chalk Farm, 
uma pequena coleção de momentos leves 
(prefácio de Frank Muir) 1982. Livros em fase 
de acabamento para 1984: The National 
TrustBookof Wessex, com texto de Patrícia 
Beer e Landscapes, com um ensaio de John 
Fowles. A maior parte destes títulos tem sido 
modestamente produzidas e não como lus- 
trosos exemplares de "mesas de café". Ca
da título era acompanhado por uma 
exposição de ótimas fotografias que realiza
va extensas tournées.

1983 The Saxon Shore Way, Photogallery, St Leo- 
nards on Sea, Inglaterra.
The Whisky Roads of Scotland, Crawford 
Arts Centre, St Andrews, Escócia. 
Portraits of Writers, Midlands Arts Centre, 
Cannon Hill Park, Birmingham, Inglaterra.
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"O1976 The Land: 20th Century Landscape Photo- 

graphy selecionada por Bill Brandt, Victoria 
and Albert Museum, Londres.

3c

>
£
21978 Sussex Photographers, Rye Art Gallery, Sus

sex, Inglaterra. £
•o
gPoucos fotógrafos foram tão produtivos em 

tão curto espaço de tempo.
1979 Wales, Mostyn Art Gallery, Llandudno, País 

de Gales.
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