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Esta pequena exposição é, em sua origem, um pouco diferente de 
todas as outras que já realizei: em primeiro lugar, ela é bastante simples 
do ponto de vista formal. Não existe uma grande preocupação com 
a ruptura da linguagem fotográfica como nas outras pois, quando 
iniciei este trabalho, minha maior motivação era de natureza afetiva, 
a reflexão de alguém na porta dos cinquenta anos.

Por outro lado, estas fotos foram surgindo meio por acaso: estava eu 
sentado na minha sala quando, de repente, reparei na velha máquina 
de escrever que me acompanha por mais de trinta e cinco anos. Como 
ela estava ainda ali? Como tinha resistido a tantas mudanças na minha 
vida? Apesar de não me considerar um colecionador, nem mesmo 
um guardador de coisas, vários objetos estão comigo (dispersos em 
estantes, armários, mesas) há muito tempo. Assim, um livro de 
geometria do meu avô, um velho relógio de bolso, uma caneta, postais 
de muitos lugares, alguns visitados por mim, outros não, fazem parte 
da minha vida, sobreviveram aos usos originais, tornaram-se 
autônomos, livres, apenas matéria de memória.

Gostaria ainda de mencionar o simpático francês, M. Guy Gerard, 
que, em sua fábrica no interior da França, continua a fazer este 
magnífico suporte, sem o qual parte do trabalho perderia seu valor.
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A meu avô Chagas, que me legou alguns destes objetos e, também, os meios para fotografá-los.

A minha avó Yvonne, memória viva da minha família.

A meu pai, crítico de teatro por mais de quatro décadas, que me ensinou a nunca ceder à auto-indulgência.
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TOP DE LINHA DOS ANOS 40



PARKER 51 DO VOVÔ CHAGAS LIVRO DE GEOMETRIA EUCLIDIANA
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TEMPOS TRANQUILOS

OUTRA GEOGRAFIA, OUTRO CONTINENTE



Ficha Técnica:
“Bromalus” - Placas de alumínio (24 x 30 cm) 
emulsionadas fotograficamente

Projeto Gráfico 
Marli Damian
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uma biografia, por menor que seja, não deveriamos deixar de 
lado alguns feitos, títulos, prêmios e mais algumas informações. 
Normalmente, tenho uma certa impaciência em falar sobre isso e 
assim, tentarei dizer apenas o que considero indispensável: fotografo 
há quarenta anos, desde quando, no meu nono aniversário, ganhei 
da minha mãe, uma câmara com alguns recursos.

Educado como todo bom filho da classe média, para ser engenheiro, 
médico ou advogado, acabei frustrando algumas expectativas, e me 
tornei fotógrafo, primeiro em jornal e depois em publicidade, 
seguindo minha velha paixão da infância.

Toda opção, é claro, tem seu preço, pois num meio que privilegia 
certos valores, a fotografia, apesar de consumida em larguíssima escala, 
ainda não encontrou o reconhecimento que merece. Responsável 
por uma enorme gama de conhecimentos, sem os quais o cotidiano 
seria restrito à vivência imediata, ou o que disso restasse na memória, 
fotografar raramente é considerado uma atividade nobre, como pintar, 
escrever ou compor.

De qualquer forma, devemos a várias gerações de fotógrafos, 
magníficas imagens do mundo que nos cerca e não considero isto 
pouco.

Sou um homem de ofício e, há algum tempo, deixei de me preocupar 
com a relevância dessa discussão.
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