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APRESENTAÇÃO O olhar apagado pela proximidade não atenta para tons que só tornam-se 

visíveis para quem os contempla com vontade de deslumbramento. Em SONHO 

TROPICAL encontramos o olhar aguçado daquele que parte e retorna, daquele 

que olha depois de se afastar e percebe o que antes não tinha visto, o que a 

venda da proximidade obliterava. São imagens que nos propõe um confronto 

com a vibração da cor, invadindo de lampejos a opacidade dos nossos sentidos. 

O mundo de Paulo Greuel desafia os limites e as definições. As formas 

(des)fazem-se e (des)organizam-se em uma lógica vibracional. 

Paisagens/figuras tornam-se luz, criações da mesma matéria, matéria da 

imagem, meta-matéria. Colocando em questão a certeza do visível e a distância 

do olhar, redimensionam o estatuto fotográfico de registro do real. A repetição 

utilizada desafia a fixidez da imagem, a permanência do registro, mostrando 

metamorfoses com impactantes presenças que evidenciam os desdobramentos 

temporais e o caráter fictício da representação.

Nos dissolvemos nestas imagens que como potências não retém o tempo. Não 

são recordações, mas sim impermanências, que escapam a interpretação que 

recorta e classifica. Sinestesicamente mobilizam nossos sentidos, para que 

notemos nelas a transformação, o movimento, estabelecendo relações que 

ultrapassam nosso ideal escópico.

Impregnando a Sala Martinho de Haro com suas pulsações, os campos de cor de 

Paulo Greuel reinventam um lugar, criando com suas presenças de luz tensões 

temporais e um espaço de contrastes com um milhão de tons entre eles.

Edina De Marco

Coordenação Cultural do MHSC
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A SEDUÇÃO DOS SENTIDOS A primeira visão daquele mundo pictórico aconteceu numa manhã de domingo, 

'com o vento Sul ocupando todos os espaços entre tudo quanto era dunas, mar, 

céu, vegetação. E rompendo o silêncio como se fosse dono de tudo. Foi ali que 

vi de perto aquele esboço de palmeira, mínima, rasteira, delicadíssima em seu 

verde espontâneo e tão segura, indo de um lado para o outro, tentando se 

equilibrar em toda aquela imensidão, como se uma mão também seguríssima a 

tivesse colocado ali, sozinha, e ali, vista tão de perto, ficava parecendo um 

sumiê japonês. Antes eu já tinha visto a fotografia, a cor escancarada em toda a 

sua potência para chegar ao vermelho, e ela ali, agora imensa, vista do alto, 

inserida num deserto como uma epígrafe, falando para si mesma.

Metaforicamente, ganhou um título: PALM BEACH FOR COCAINISTS ONLY.

A segunda visão aconteceu no meio da tarde. Quando a figura de um homem 

sobre uma bicicleta deslizou pela areia molhada e logo em seguida sumiu na 

imensidão do espaço para entrar na fotografia, agora mareada por uma onda 

de outra cor: TOUR DE FRANCE. Foi só depois que surgiu a gaivota na terceira 

visão também saída da fotografia: A AVE DO OCEANO. Sobrevoou branquinha 

por baixo e negra por cima e tudo o que era cor em volta parecia conduzido por 

um único fio, um ponto em movimento dentro de um mundo provável e outro, 

de sonho, onde tudo parece surgir a partir de um exercício da mais pura

intuição.

Esse é o mundo real e imaginário, onde nos dois, e ao mesmo tempo, vive o 

fotógrafo e vive a fotografia de Paulo Creuel. Chama-se Campeche, esse 

mundo. É bem diferente daquele outro, onde o fotógrafo viveu por mais de 

duas décadas: as ruas organizadas, as esquinas organizadas e o céu dentro de

um sistematambém “organizado”.
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Chamava-se Düsseldorf, o outro mundo. Com a mudança, veio o grito. A luz 

explodiu. Depois da série BILDNIS=RETRATO, mostrada em 2002, 

Pinacoteca de São Paulo, e onde essa mesma luz, ainda fechada em interiores, 

anunciava, digamos, um lance de partida para o que agora temos como 

resultado (a explosão), e onde o próprio retrato era a antítese da foto “ao vivo”, 

da imagem que, capturada, era concebida como máscara para desvelar o real, 

eis que agora surge a série que, por todos os motivos, Düsseldorf lá, o 

Campeche aqui, chama-se SONHO TROPICAL.

Em outro, transformados numa espécie de extraterrestres, quatro figuras, 

totalmente em movimento numa primeira base azulada, levam para o quadro o 

que a poesia de Lúcio Cardoso levou para posteridade:"... Em azul de noturno 

mar.” A foto chama-se OS FRESCOBOLISTAS. Enfim 

parabólicas. Parabólicas? Sim, parabólicas. Vindas da

na

aparecem as antenas

mesma vegetação

rasteira, daquele verde espontâneo, micro, que agora se abrem num processo 

inverso ao da palmeira: passam suas mensagens em vermelho: CAPTADORES 

IMAGÉTICOS: tudo fluxo, natureza em festa.

Vem de um sistema de procura onde o fotógrafo, a partir de uma imagem 

realisticamente visceral, invade um mundo que ultrapassa toda essa "questão 

virtual” para deliberadamente se estabelecer no mundo dos sonhos. Algo entre 

céu e terra. Algo entre positivo e negativo. Algo entre ciência e religião. Sim, 

porque o exercício do “desfoque" para que dali em diante as imagens se 

convertam em aquarelas ensolaradas é uma íntima questão de fé. E de acreditar 

na fotografia pela fotografia. Por isso SONHO TROPICAL mostra um artista em 

busca de si mesmo, entre os elementos que o "povo-do-mar", como o “povo- 

de-santo”, olha para o infinito e diante da inabalável linha do horizonte, 

procura suas respostas. Chama-se crença, esse fenômeno.

Em outro momento, Creuel exercita

Como se chega a uma fotografia como essa? Chega-se com o tempo. Leva-se 

uma vida. Um cruzar de oceanos. Requer solidão. Duas cidades. Uma lá e outra 

aqui, num mesmo imaginário. Precisa que um homem olhe para si mesmo para 

ver "os outros”. Precisa de um sopro romântico. Desse istmo que faz 

SONHO TROPICAL

com que

represente para a fotografia o que a imagem deveria 

representar para o mundo: um espelho de memória e amplidão.

Diógenes Moura

Curador

seu humor limítrofe. Senão, vejamos: 

numa cena, uma mulher curva-se sobre as areias campechianas e provoca uma

imagem tão precisa e simbólica que pode embutir a armadilha de um 

pensamento contemporâneo mesmo que não seja ele: BABANDO NO 

PRESTÍGIO. *
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OS APRECIADORES DO OCEANO
i
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Dl Dl ESTÁ NA PRAIA
*
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O NADADOR DO OCEANO 1
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CADÊGIGI?
»
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OS FRESCOBOLISTAS
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INFORMAÇÕES CAMPECHIANAS
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A AVE DO OCEANO
»
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PALM BEACH FOR COCAINISTS ONLY
*
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BABANDO NO PRESTÍGIO
»

S.

28



29



CAPTADORES IMAGÉTICOS
»
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TOUR DE FRANCE
i
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LUDMILA SULLA SPIAGGIA COM DUAS GAIVOTAS
»
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TESTEMUNHAS DO MAR
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Em seu livro, “A Filosofia da Caixa Preta", Vilém Flusser comenta, que a magia e 

o simbolismo místico das cores no universo fotográfico, sofreram mutação 

para elementos de programação. Nós não reagimos em relação às cores, nos 

assimilando a elas, mas sim nos comportamos segundo elas, correspondendo 

a convenções estabelecidas: “A programação subliminar das cores do Universo 

Fotográfico estimula apenas um comportamento ritual, automático".

Paulo Greuel retorna ao Brasil, após 30 anos, vivendo e trabalhando 

Düsseldorf e na Europa. A série “Sonho Tropical" demonstra uma sublimação 

da distância - as fotografias ampliadas em grande formato são levadas 

aquilo que elas não representam, quando deveríam ser observadas pelo que, 

de fato, são. O desfoque no passeio praiano, o espirro das ondas, a 

manipulação cromática reproduzem a imaginação. O passeio fotográfico de 

Paulo Greuel na praia é a simulação de uma chegada, o registro de um diálogo 

que ele, talvez durante o seu tempo no estrangeiro europeu, tenha 

desenvolvido, mas não articulado. Denominamos “coisas trazidas pelo mar”, 

ou seja, Strandgut. Suas fotografias são como estas coisas trazidas pelo mar, 

como madeiras encharcadas, conchas e pedras moduladas pelo movimento 

contínuo das águas, cristalizando-se em seres semelhantes aos humanos, sob 

o sol ardente. As imagens são conduzidas por uma saudade, por um certo 

sentimento de retorno, sem que elas correspondam a uma individualidade. São 

muito mais visões estereotipadas, emitidas em qualquer tempo ou espaço de 

individualização, de incerteza, mas de uma provável chegada.

Nenhum momento está contido nas imagens de Paulo Greuel, o tempo não se 

encontra registrado naquele segundo, mas na combinação dos pixels e da 

computabilidade. Como se não estivesse seguro de si mesmo, Paulo Greuel 

conduz a uma possível solução e, depende de nós mesmos, confrontar esta 

demonstração do desfoque com clareza e imaginação.

O pairar está em primeiro plano, só no primeiro momento. Observando por 

algum tempo, percebe-se que foco e desfoque se dividem para criar um espaço 

aindavirgem da imaginação.

Fotografia não registra o mundo - que loucura! ela se insere no provável. 

Paulo Greuel está no caminho de volta ao Brasil.

nos

em

a ser

Hubertus von Amelunxen
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PERFIL DO FOTÓGRAFO Paulo Greuel desenvolve suas primeiras experiências fotográficas, que 

defidiriam seu futuro no exterior, em Blumenau, Brasil. Em 1 976, foi residirem 

Düsseldorf, na Alemanha, para prosseguir os estudos e suas pesquisas na

fotografia. Neste período, Paulo Greuel teve oportunidade de conhecer e se 

relacionar com artistas e intelectuais do circuito europeu de arte de vanguarda.

Seus ensaios fotográficos e olhar apurado consolidaram seu nome no círculo 

de fotógrafos contemporâneos de maior renome internacional. Possui 

inúmeros prêmios e vários trabalhos publicados nas edições de Photographis e 

European Photography, além de criações realizadas para campanhas

publicitárias e editoriais para revistas como DONNA, VOGUE ITALIA, MONDO

UOMO, ELLE de Milano e TAXI de New York. Em 1980, abre seu estúdio em

Düsseldorf. Atualmente, vive entre Florianópolis e Düsseldorf, dedicando-se a

pesquisa de imagens fotográficas e realização de projetos. Paulo Greuel é 

considerado um fotógrafo altamente refinado e uma referência da criação 

estética na fotografia por grandes críticos internacionais.

Cynthia Garcia



EXPOSIÇÕES 1986 PHOTOKINA, Colônia, Alemanha (Coletiva)

BILDWELTEN; Galeria Art to Use Frankfurt, Alemanha (Coletiva) 

FOTOGRAFIA, Chapitô, Lisboa, Portugal (Individual)

EIN BAND FÜR DIE LIEBE, Stadtmuseum, Düsseldorf, Alemanha (Coletiva) 

CABEÇAS, Galerie Friedrich Naumann-Stiftung, Bonn-Kõnigswinter 

Alemanha (Individual)

DIALOG- EXPERIÊNCIAS ALEMÃS, Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, Brasil (Coletiva)

PAULO GREUELFOTOGRAFIEN, Galerie AlexanderSies, Düsseldorf, 

Alemanha (Individual)

PAULO GREUEL FOTOGRAFIA, Galeria ICBRA (Instituto Cultural Brasileiro 

na Alemanha), Berlim, Alemanha (Individual)

APARIÇÕES, Rebecca Container Gallery, Gênova, Itália (Individual) 

BILDNISSE, EnBW-Kultur Düsseldorf, Alemanha (Individual)

SAUDADE, Espaço Pierre Cardin, Bruxelas, Bélgica (Coletiva)

BRASIL + 500, MOSTRA DO REDESCOBRIMENTO,

Módulo Negro de Corpo e Alma, São Paulo, Brasil (Coletiva)

ALEMANHA TROPICAL, 54 Retratos de Brasileiros na Alemanha 

Galeria ICBRA, Berlim, Alemanha (Individual)

CABEÇAS DE SANTA CATARINA, 108 Retratos Virtuais

Museu de Arte de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil (Individual)

BILDNIS=RETRATO

1990

1992

1994

1996

1996

1997

1998

1999

1999

2000

2000

2000

2002

2002

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil (Individual)

FOTO, REBECCA CONTAINER GALLERY, Gênova, Itália (Coletiva) 

SONHO TROPICAL

2003*

2004

Palácio Cruz e Sousa (MHSC) Florianópolis, Brasil, (Individual) 

Curador, Diógenes Moura
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