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Flávio Wi Id
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Série fotográfica original realizada em
setembro e outubro de 1981 por Flávio
Wild, em Porto Alegre, para o curso
de fotografia do Colégio de Aplicação
da UFRGS, ministrado por Pablo Ale-
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jandro Fabián. Fotografias produzi
das com uma câmera Olympus OMIO,
utilizando filmes Kodak Plus-X ASA
125 e Tri-X ASA 400.

Na fotografia analógica, o resultado final das imagens permanece 
oculto na película até a revelação, que pode inclusive nunca acon
tecer. Muitos foram os casos de filmes fotográficos perdidos e 
que, após décadas, foram achados e revelados, como as imagens 
históricas de Robert Capa no front de batalha durante a Segunda 
Guerra, recuperadas em 2007, na Cidade do México.

Na coletânea POA 81, inédita, realizada 35 anos atrás, os ne
gativos foram resgatados, digitalizados e restaurados em 2016. Os 
engraxates na Praça da Alfândega, os moradores de rua em frente 
à Igreja do Rosário, os camelôs na Rua da Ladeira, as crianças na 
Redenção, a finalização construtiva do Centro Administrativo do 
Estado, a Ponte de Pedra e a antiga favela ao lado do Planetário 
exibem uma Porto Alegre mais tranquila para a convivência, em
bora já revelasse contrastes e desigualdade social.

As fotografias são, sobretudo, fruto do olhar de um adolescente de 
17 anos, “retrato do artista quando jovem cão” - como escreveu 
Dylan Thomas -, ou também “fagulhas que o atrito de sua pas
sagem fomenta”, se firmarmos a essência da fotografia como o 
documento de uma época:

“Flávio Wild, em seu périplo, recebe, capta, rouba dos lugares não 
a alma, o espírito das coisas, mas fagulhas que o atrito de sua pas
sagem fomenta. Um momento de cada vez. Cada fotografia tem 
cara de passado, cada clique tem gosto de nostalgia, cada imagem 
remete a cinema...”, escreveu André Di Bernardi Mendes sobre o 
trabalho do artista, no caderno Pensar do jornal Estado de Minas.
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