


/ I

FOTOGRAFIAS

ROGÉRIO MEDEIROS



Brincando com os olhos
Por Simonetta Persichetti

Olhar as imagens de Rogério Medeiros nesta exposição é entrar em contato com a força 
e a delicadeza da luz. Numa busca de novas relações estéticas que em muito lembra as preocupações 
das escolas vanguardistas para transformar a visualidade já estagnada, ele nos oferece uma gama 
de opções para que nossa percepção se modifique.
Lúdico, nos convida a entrar neste jogo misterioso de luzes e sombras de onde a fotografia nasceu, 
mas que muitos parecem ter esquecido. É a ontologia da imagem.
Ao contrário do que acontece com a maior parte da arte contemporânea, Rogério não quer desvendar 
e muito menos revelar processos, mas como diria Umberto Eco, ele quer nos sacudir das 
“câimbras da percepção” que a sociedade mediatizada acabou criando em nós.
Suas fotografias nos desconcertam: não definem, não afirmam, simplesmente apontam, num jogo 
chiaro-scuro, que nos leva a querer ir muito além do que ele nos propõe. Um jogo do olhar.
Na contramão da grande maioria das imagens produzidas hoje, Rogério não nos propõe 
sensacionalismos nem fogos de artifício, mas nos convida à calma da contemplação, de um olhar 
plácido que passeia pela imagem com vagar. Quando menos se espera um detalhe aponta 
de um feixe de luz não percebido à primeira olhada.
Tudo na sua produção é interligado: a captação, a impressão e mesmo a ampliação das fotografias. 
Nada é gratuito. Tudo é parte constitutiva de seu discurso estético.
Rogério não tem medo de experimentar, de explorar os limites de sua câmara, mas principalmente 
da sua visualidade. Ele quer descobrir e não trabalhar o já-pronto, o já-feito. Procura discutir 
as idéias pré-concebidas de uma produção contemporânea: ele não se preocupa com 
a instantaneidade, com a supressão da mediação, com a imagem borrada ou fragmentada.
Ao contrário, um rigor técnico está presente, mas a criação de um sentido imagético é 
o que se sobrepõe.
Estas imagens de Rogério produzem esta desconstrução do olhar: como se ele nos chamasse para 
refletir com ele, observar com ele suas descobertas, suas formas, sua “nova” maneira de ver.
O psicólogo social L.S. Vigostski, em seus estudos sobre a psicologia da arte, nos lembrava 
de que “um homem que domina uma linguagem desenvolvida duplica o seu mundo, 
porque o percebe de forma diferente”.
Na época da acumulação de imagens, de informação e de códigos, são vários os artistas que 
procuram uma transformação estética.
Rogério nos cria dúvidas, nos colocas questões, cria novas combinações, novos contextos 
e reinventa o cotidiano.
Talvez por isso o título que ele escolheu para sua mostra, “Sombra de Dúvida”, não podia ser mais 
pertinente. E feliz!
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ROGÉRIO MEDEIROS
Sombra de Dúvida, jato de tinta sobre papel de algodão.

#11,61x43cm, 2003

#10.61x43cm, 2003

_ A

#15,61x43cm, 2003
#1.61x43,4 cm, 2004

ROGÉRIO MEDEIROS#17,61x46cm, 2003

A série Sombra de Dúvida foi concebida 
como contraponto ao meu trabalho em 
fotografia publicitária. Por vinte anos tenho 
iluminado as cenas que fotografo. 
Quando luz natural é usada, normalmente 
é filtrada ou alterada com vista 
a resultados específicos.

#5,45,5x61 cm, 2004 #18, 61x46cm, 2003

#31,45,5x61 cm, 2C02 #16,61x51cm, 2003

O ponto de partida para Sombra de Dúvida 
foi fotografar sombras encontradas, 
sem minha interferência em relação ao seu 
posicionamento, ângulo, intensidade.
Os primeiros resultados foram muito 
gratificantes e logo estava buscando 
registrar não apenas sombras projetadas, 
como as próprias fontes de luz 
e suas retrações.

#22,57x37,5cm, 2003 #34,43,5x61 cm, 2004

#23.57x35,5cm, 2003 #33. 43,5x61 cm, 2004

mm#30,61x76cm, 2002 #21A+21 B, 61x44cm, 2002

#35, 61x80cm, 2002 #20,43,5x61cm, 2003

Este corpo de trabalho tornou-se 
uma pesquisa estética enriquecedora, 
levando-me por caminhos fundamentais 
ao desenvolvimento de uma linguagem 
visual íntima, que dá expressão 
ao imponderável no momento 
da tomada da fotografia.

#36. 61x43cm, 2004 #22,57x37,5cm, 2003
#37,61x43cm, 2004 #23. 57x35,5cm. 2003

#3,45,5x61 cm, 2002 #25,44x59cm, 2003
#2,45,5x61 cm, 2002 #28,43x43cm, 2003

#29.61x46,5cm, 2004
#27,24,8x59cm, 2003

#32,61x43cm, 2003

x



AGRADECIMENTOS

Jair Lanes

José Sérgio de Castro 

Simonetta Persichetti 

Sônia Medeiros

CRÉDITOS

Teimo Lanes
DESENHO GRÁFICO

Ricardo Isaac
PRODUTOR GRÁFICO

2006

PATROCÍNIO REALIZAÇÃO

M A RG S(TERRA VILLE
BELÉM NOVO GOLF CLUB

DO SUL

X




