


É um equívoco pretender que todos sejam artistas, simplesmente porque ma

nipulem tintas, manchem papéis e telas, amontoem argila ou sejam capazes 
de juntar milhares de caixas de papelão. Serão necessários outros talentos, 
outros conhecimentos e o alcance de valores artísticos efetivos. Existirá no 
final dos processos criativos, a Arte de qualidade, que será permanente no 
tempo e na memória e a não-arte, tão ruim quanto desnecessária, porém 
eloquente e simbólica deste momento de caos e de renúncia à qualidade. 
Como a fotografia é protagonista no fazer artístico e na produção de obras 
de arte desde a criação de seus processos de registro de imagens, há mais de 
um século (segundo o pintor e fotógrafo David Hockney, desde a Renascença 
com a utilização de lentes, espelhos, projeções e câmeras escuras), ela será 
o foco desta reflexão.

Com a explosão de produção industrial de câmeras digitais e de câmeras 
em celulares, todos tornaram-se registradores de imagens. Existem bilhões 
de pessoas captando imagens, neste momento, no mundo inteiro. Entre 
estas imagens, está uma documentação que descreve o tempo que estamos 
vivendo. É mais fácil compreender e ter consciência dos fatos e do mundo, 
através das imagens. Atenção, no entanto, à possibilidade real de que estas 
imagens possam ser manipuladas e falsificadas e isso também é um distintivo 
de nossos tempos.

A todos estes que fotografam em proporções industriais não se pode atribuir 
a classificação de fotógrafos. Curiosamente, neste momento há menos fotó

grafos habilitados a alcançara qualidade máxima, o registro preciso e secreto 
da imagem e do contexto das entrelinhas imagéticas.

Não basta possuir os melhores e mais caros equipamentos e tampouco a 
ilusão de que a utilização de aplicativos de manipulação digital irá corrigir 
os erros de tempo, de luz, de velocidade, de foco e de enquadramento. Um 
fotógrafo não é um sistema científico ou de entretenimento, acoplado a um 
conjunto de equipamentos. É um olhar diferenciado, condicionado pela ex

periência e pela coragem de estar em locais distantes, inóspitos, perigosos, 
aguardando o momento certo, a luz mais adequada, o lampejo da alma de 
alguém ou de um animal. Será estar na África profunda, no coração dos con

flitos de uma metrópole, no centro do terror de um incêndio catastrófico, 
dentro de uma escola.

Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado e Fernando Ricardo são fotógrafos 
desta formação profissional e possuem o DNA da imagética do foto-jornalis- 
mo. Foram colegas e amigos ao longo de muitos anos na troca de informações 
técnicas e no convívio profícuo em amizade e profissão. Fernando Ricardo
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FERNANDO RICARDO

Fernando Ricardo é fotógrafo profissional internacional, dedicado ao 
fotojornalismo.

Possui extensa experiência, tendo sido fotógrafo chefe da Associated Press em 
Portugal, fotógrafo da Agence France Presse e da Agence Gamma.

Na atividade de cobertura de cenários de Guerra para Associated Press fez 
centenas de reportagens fotográficas na África profunda (Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, Guiné, Burundi, Zaire, Ruanda, Congo, Costa do Marfim, Quênia, 
Namíbia, Botswana, Zimbawe, Tanzânia, Marrocos, Argélia) e no Oriente 
Médio (Egito, Israel, Palestina). Documenta há anos os locais e acontecimentos 
significativos em Portugal.

Especialista em retratos acompanhou mais de 20 viagens internacionais do Papa 
João Paulo II, fez coberturas de eventos políticos (Mário Soares, Nelson Mandela), 
literários (José Saramago) e esportivos (Ayrton Senna).

Fotógrafo reconhecido pelo seu talento e extremo rigor profissional na área do 
fotojornalismo, é amigo pessoal de Sebastião Salgado e o foi de Cartier-Bresson. 
Professor de fotojornalismo possui larga experiência didática acerca da 
atividade fotográfica dedicada à notícia, com milhares de imagens publicadas 
internacionalmente nos mais importantes veículos de notícias do mundo.

"Num facto verdadeiro existem duas notícias: a que é descrita e a que é vista".



foi fotógrafo da Agência Gamma, da Agence France Presse e fotógrafo-chefe

da Associated Press - AP, com longa carreira de cobertura foto-jornalística de

cenários de guerra no Oriente Médio e África.

As imagens da África de Fernando Ricardo remontam uma épica impressio

nante, com a força atávica e estética de um povo, a revelar e a reconhecer em

sua grandeza. O olhar de atenção dos meninos na escola torna-se comovente

pela intensidade com que foi captado. No conjunto selecionado para esta

exposição, há fotografias notáveis na captura do instante, do movimento -
como na imagem do menino que escorrega e cai na cascata do chafariz e
nos meninos que correm entre os silos e cruzes. Segmento importante são

os retratos das celebridades mundiais (João Paulo II, Nelson Mandela, José

Saramago, Ayrton Senna) e o conjunto de esplêndidas imagens da série Salinas.

Esta série em preto&branco mostra a atividade artesanal de coleta da flor do

sal, num precioso testemunho

de atividades manuais centenárias, que vão encerrando seu ciclo. A série do

Incêndio no Chiado apresenta a tragédia do incêndio recente no centro de

Lisboa, testemunhada pela lentes de Fernando Ricardo e tem seu epitáfio na

melancólica imagem dos dois bombeiros solitários que conversam impotentes,

resignados ao desastre. Um deles é o chefe.

ALFREDO AQUINO

Artista plástico, curador da mostra e editor
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