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II Prêmio Gaúcho de Fotografia vem consolidar 
um processo em vias de se tornar tradição na arte foto
gráfica no Rio Grande do Sul. O Prêmio adquire uma 
importância muito maior do que os valores materiais 
nele envolvidos: trata-se de destacar a relevância da 
fotografia no contexto cultural contemporâneo. Com efei
to, vivemos uma profunda degradação espiritual com a 
redução do espaço para a reflexão e a crítica. Cada vez 
mais, a velocidade pura e simples, a banalização dos 
valores tornam-se as características básicas da arte con
temporânea: o “clip” e a velocidade constituem a forma 
por excelência dos meios de expressão “estéticos” de 
nossos dias.

Ora, a fotografia, que ganha aspectos cada vez mais 
refinados e profundos, essenciais para uma arte autên
tica e autônoma, assim como a pintura e a escultura, 
constitui a antítese das tendências negativas referidas 
acima. Uma foto é sempre um desafio ao olhar. E olhar 
jamais é neutro ou inocente. O olhar está sempre a exi
gir o pensar, a reflexão.

Assim, com o Prêmio Gaúcho de Fotografia, queremos 
incentivar esta arte que marcou profundamente o Sécu
lo XX, o breve Século XX, de que nos falou Plobsbawn, 
e certamente ainda marcará o Século XXI.

Luiz Paulo de Pilla Vares 
Secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul



Não há como negar, o acaso faz parte de nossa vida cotidiana. Ele constitui-se pela ausência de 

toda e qualquer finalidade ou intenção, mas quando acontece somos capazes de receber lições 
provenientes do âmbito do desconhecido.

Ao chegar ao atelier, Manuel deposita os detritos rejeitados pela sociedade urbana ou abandonados 
pela natureza em caixas de tamanhos diferentes. Estas caixas, construídas por ele em papelão, 
possuem os bordos não colados mas cuidadosamente amarrados por elástico. Então sacode-as e 
observa esta “ordem” provocada pelo acaso. Ao soltar o elástico para abrí-las como uma flor e 
utilizá-las como fundo da fotografia, algumas vezes desloca um ou outro elemento buscando “nexos” 
na composição formada aleatoriamente. “Sempre me interessaram mais as questões composicionais 
que as temáticas”, diz. Sim, constatamos isso no rigor minucioso de suas composições. No entanto, 
organiza sua vida cotidiana de acordo com as diretrizes ditadas pelo tema de seu trabalho.

No ano 1920, durante muito tempo Arp trabalhou sobre um desenho, em seu atelier em Zeltweg. 
Sem conseguir uma solução, insatisfeito, acabou por rasgar a folha, deixando os pedaços esvoaçarem 
para o chão. Quando por acaso, passado algum tempo, deu com os olhos sobre estes pedaços de 
papel que se encontravam no solo, surpreendeu-se com sua organização. Ela possuía uma expressão 
que ele procurara, em vão, todo o tempo. A disposição, ditada pelo acaso, era extremamente lógica 
e expressiva. Tudo que ele não conseguira antes, apesar dos seus esforços, estava lá feito pelo 
acaso. Ele aceitou este desafio do acaso e interpretando-o como uma ordem ditada pelo desconhecido, 
ou, quem sabe, pelo “destino”, colou cuidadosamente os pedaços de acordo com a ordem determinada 
pelo acaso. A partir daí realizou diversas experiências semelhantes e foi desta maneira que o 
movimento Dadá chegou à sua experiência central: na sua rejeição radical da arte e na sua busca de 
liberdade de regras e quebra de preceitos, a lição que Dadá tira deste episódio foi reconhecer o 
acaso como um novo elemento estimulador da criação artística.

Em oposição ao seu trabalho anterior realizado na sua experiência na mata atlântica, onde as 
composições dos “Planos Brancos” eram cuidadosamente construídas, - embora o resultado visual 
suscitasse o aleatório -, no presente trabalho, ele estabelece um jogo entre o acaso e o controle.

Na montagem das composições são atribuídos diferentes pesos ao jogo aleatório e à interferência 
do artista. “Mas ambas são importantes”, afirma. Ainda segundo ele “todo trabalho está na montagem”. 
Bem, podemos concordar em parte, se aceitarmos que a chave de seu processo de criação situa-se 
aí. Mas temos de reconhecer que o processo inicia bem antes (na coleta dos detritos e na construção 
das caixas de papelão) e se desenvolve no registro meticuloso do fotógrafo e na reprodução do 
cromo, mas só será concluída depois, na montagem da exposição. Como na natureza, é preciso 
respeitar o tempo de maturação para o processo fechar seu ciclo. A cada etapa, criação, 
conhecimentos de diversas naturezas, invenção, dispositivos técnicos, são mediados pelo rigor com 
que Manuel desenvolve seu trabalho. A máquina fotográfica é um dispositivo para ver pois não se vê 
tanto detalhe a olho nu. O olho sábio do fotógrafo sabe alternar, nas acumulações visuais das 
composições, a limpeza e o ruído, tirando partido de seu sentido literal e metafórico.

Esta experiência revelou-se tão perturbadora que é perfeitamente lícito considerá-la como a 
experiência central que distinguiu Dadá de todos movimentos artísticos anteriores.

De 1998 a 1999 Manuel da Costa, viveu uma experiência singular em seu atelier instalado num sítio, 
em plena mata Atlântica. Seus convivais vizinhos de atelier eram lagartos, mariposas, gafanhotos e 
borboletas que se transformaram em protagonistas de seu trabalho. Ao invés dos ruidos trepidantes 
e estridentes da cidade, ouvia o barulhinho da água resvalando pelas pedras dos córregos, o estalar 
dos gravetos sob seus pés nas caminhadas que empreendia pela mata e, ao anoitecer, os cri-cris 
dos grilos e os mil sons da mata misteriosa que desperta para as atividades de um sem número de 
astutos e tímidos seres. Habitar este mundo natural deve ser a experiência mais anti-natural e 
radical que um indivíduo, na sociedade higt-tech em que vivemos, pode se impor. - Mas quem disse 
que a arte se faz com meias-experiências, ou na ausência de decisões radicais? Da sua vivência 
nesta ordem natural, construiu composições inusitadas com a matéria prima fornecida pela mata, 
gravetos, folhas, gafanhotos, borboletas que ficaram registradas em seus “Planos Brancos” e “Caixas”, 
mostrados na Usina do Gasômetro em 1998.

Ao partilhar esta experiência através de seu trabalho, nos percebemos fazendo parte de algo mais 
que se estende intensamente ao nosso redor. Decisivo e estranho neste trabalho é constatarmos 
que a beleza não se restringe à natureza mas pode ser encontrada num envólucro de chiclé jogado 
no lixo, ou nos detritos depositados incansavelmente pelas formigas. Tudo depende da maneira de 
“ver”.

Como na experiência fundadora de Arp no movimento Dadá, Manuel nos induz a tomar consciência 
de que a nossa posição no mundo cognoscível não é tão segura quanto queremos crer.

No ano 2000 Manuel está de regresso a Porto Alegre, instalando-se em seu novo atelier em pleno 
centro da cidade. Agora ele retorna de suas caminhadas carregando detritos urbanos, colhidos nas 
calçadas, ruas e parques da cidade, ao som de buzinas e motores. Para realizar sua “coleta” costuma 
carregar uma pinça e um saco plástico onde coleciona papéis jogados no chão, gravetos, folhas 
secas, sementes, grampos, penas e sei lá o quê mais... - Quem sabe o que pode revelar o olhar de 
um fotógrafo burilado pelas variações das nuances de cores no alternar das estações, no coração 
da natureza?

Sandra Rey 
Artista Plástica 

Diretora do Instituto de Artes - UFRGS
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