
FLÁVIO DAMM
5
3

PRETO
no

BRANCO



Alô? É o Flávio

FLÁVIO DAMMNão sou contemporâneo de Flávio Damm, mas parece que conheço essa 
figura há muitos anos. Desde que ele se dispôs a escrever para o Portal Photos 
e, mais tarde, como um incentivador e entusiasta da Photo Magazine, passamos 
a conversar quase que diariamente. Os assuntos: fotografia, mulheres, piadas e 
suas histórias, ricas histórias de seu cotidiano como fotojomalista de O Cruzeiro. 
Sempre com muito bom humor, dando risadas de tudo e de todos.

PRETODamm foi prá rua de O Cruzeiro graças a um gesto de protesto contra a 
mudança da linha editorial do semanário referência do jornalismo brasileiro 
durante os anos 50. Ele simplesmente apareceu no trabalho de gravata preta para 
manifestar sua contrariedade e não escondeu de ninguém na redação o seu protesto. 
Foi convidado a se retirar. Ganhou um caminhão de dinheiro, para a época.

no
BRANCOEssa e outras histórias, algumas delas registradas no seu livro, tenho o 

privilégio de ouvir em nossos telefonemas. Os assuntos sérios, claro, envolvendo 
a fotografia, servem de aprendizado, enquanto os supérfluos do cotidiano revelam 
uma figura divertida, sempre de bom humor, fator de aproximação entre a gente.

Damm me convocou para produzir este prefácio. Minha reação foi imediata: 
- Mas quem sou eu, Flávio? Ele não quis saber. Te vira. Queimei os neurônios. 
Não sou de adjetivar, não gosto de adjetivar e logo chegou um recado do Damm. 
Sem adjetivos, por favor.

O que mais impressiona em Damm é sua defesa incondicional do P&B. 
Seu olhar é focado no preto-e-branco. Capta em preto-e-branco. Não precisa de 
subterfúgios para manipular nada. As cenas registradas são pura percepção de um 
observador atento aos detalhes do cenário que está no foco de sua Leica. Tudo 
muito simples, no momento exato. Na sua fotografia não há versões. Só a realidade. 
E precisa mais?

80 anos, 64 de fotografia
de 1944 a 2008

Nildo Teixeira de Melo Jr.
Diretor de Redação da Revista Photo Magazine
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Oito décadas de Flávio Damm

O MARGS presta homenagem a um ícone do fotojomalismo brasileiro 
com sua primeira exposição em Porto Alegre. “Flávio Damm, preto no branco, 
fotografias” apresenta 80 imagens para os 80 anos de vida que o porto-alegrense 
celebra em 2008.

Em sintonia com a preocupação do Museu em preservar e apresentar a 
história da fotografia, a exposição traz imagens selecionadas por Flávio Damm 
a partir de um arquivo pessoal de quase 60 mil negativos. Estarão expostas tanto 
fotos inéditas quanto emblemáticas da sua trajetória profissional, iniciada em 1944 
na Revista do Globo, quando fazia registros para as matérias de Barbosa Lessa, seu 
colega nas classes do Colégio Júlio de Castilhos.

Desde então, a sua obra já estampou publicações de renome no Brasil, como 
O Cruzeiro, e no exterior, como as revistas Time e Life. Damm também fundou 
a primeira grande agência fotográfica do país. Em 64 anos de trajetória dedicada 
à imagem, foram mais de 900 viagens e dezoito livros publicados. Uma extensa 
obra que traz em seu conjunto, como traço comum, o olhar inteligente, o humor 
perspicaz e a cultura da boa composição e da elegância. Passado e futuro parecem 
emergir do suporte analógico e da película em preto-e-branco - duas escolhas que 
o fotógrafo fez no início de sua carreira e às quais segue fiel até hoje.

Mas há outra característica marcante na obra de Flávio Damm: a presença 
daquela intimidade com o fotografado, que se dá de uma forma tão familiar que 
nos faz sentir parte do instante não vivido. E o interessante é como acontece essa 
lógica sensível: o fotógrafo afirma que não estabelece relações prévias com seus 
alvos fotográficos, chegando a dizer que faz sua aproximação como um gato e 
foge da cena como um rato, num exercício misto de paciência, discrição, agilidade 
e instinto arguto. Ou numa comprovação do talento para captar o cotidiano em 
versões que levam o real para um terreno além da vida, no sentido de buscar a 
essência da vivacidade.

Fotografar, afiar a navalha nos olhos.
Cézar Prestes 
Diretor do MARGSJoão Cabral de Mello Neto
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Como fotojomalista andei por andar, andei, como diz Dorival Caymmi, 
cumprindo a pauta da curiosidade por 64 anos, descobrindo gente e lugares, 
somando surpresas, ouvindo e fotografando, guardando bons e maus momentos, 
a vida dos outros caindo na minha rede de pescador de fotos e fatos.

A rua me deu a oportunidade das surpresas contidas neste livro, elas não me 
pertencem senão pelo momento mágico de terem acontecido na minha frente.

Agora elas são de quem as vir e de quem delas quiser se apropriar. Com 

encanto elas são oferecidas a você, o leitor das minhas imagens e destas 

histórias... dos outros.

Flávio Damm, 2008.

Rio de Janeiro, 2007



"O Filme M
Divertido do D'

CAMEROI

pia:
Flávio Damm é caricaturista e não sabe.
Como caricaturista, Flávio soube que uma coisa ou uma pessoa só é 

corretamente definida quando a essência da pessoa ou da coisa é exposta. 
O fotógrafo Flávio Damm sabe que não basta descobrir a essência, que é 
necessário captar a beleza, pois só o belo é útil.

Ainda no caricaturista, Flávio foi buscar a ponta exata de humor capaz 
de fixar a mensagem e mudar os costumes.

Sem a ponta de humor, a mensagem pode ser apenas mais um discurso 

duro e chato.
Flávio Damm convive com a descoberta da essência, com a grandeza do 

ser humano que sobrevive entre a sombra e a luz, no preto-e-branco belo. O 
seu trabalho comprova que a fotografia continua sendo inventada até hoje.

O ser humano também.

MATT

BEN

5TILL

Borjalo 

TV Globo, Rio

Rio de Janeiro, 2000
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í A fotografia, como toda a obra de arte, 

tem que ter surpresa.
André Kertész

Rio de Janeiro, 2001KfidiiiiiJiF sj



Cuándo uno toma las cosas que ve en un 

sentido cotidiano, resultan surrealistas.
Manuel Álvarez Bravo

Lisboa/Portugal, 2006
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Bahia, 1998 Bahia, 1954



Paris/França, 1989



San Gimignano/Itália, 1998 Brasília, 1962
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Cacilhas, Portugal, 2003
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Pedraza dela Sierra/Espanha, 1997siMW



FRAGMENTOS DE UMA BIOGRAFIA

Flávio Damm, 1928, natural de Porto Alegre (RS), iniciou a sua 
carreira como freelancer, em 1944, na Revista do Globo, na cidade 
onde nasceu.

Transferiu-se, em 1949, para o Rio de Janeiro, fazendo parte da 
equipe de O Cruzeiro até 1959.

Foi correspondente da revista nos EUA e trabalhou para as agências 
internacionais Globe Photos e Black Star.

Em 1962, junto com o fotógrafo José Medeiros, criou a primeira 
agência fotográfica do Brasil, a IMAGE.

Publicou dezoito livros de fotografia, dois com texto de Jorge 
Amado e um com texto de Gilberto Freyre.

Fotografou Cândido Portinari durante seus dois últimos anos de 
vida, de 1960 a 1961, em sua intimidade profissional. Desse ensaio, 
resultou o livro “Um Cândido Pintor Portinari”, em 1972.

Foi um dos fundadores do Projeto Portinari e da Associação 
Cultural Cândido Portinari.

Seu arquivo fotográfico tem cerca de 60 mil negativos.

Só fotografa em preto-e-branco, com câmeras analógicas e corta 
suas fotos no visor, no ato fotográfico.

Este ano lançou o livro “Fotos e Fatos em Preto-e-Branco”, pela 
Editora Photos, para a qual assina, há quatro anos, em sua revista 
bimensal, uma coluna sobre fotojomalismo.

Agosto, 2008



Tudo está sobre a Terra, mas é preciso 

descobri-lo. E nisto reside o talento.

Goethe

Produção: Apoio:
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