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Introdução

O que faz o colecionador está em continuidade 
com o fotógrafo, é um ato da mesma natureza.   

Jean-Claude Lemangny                                       

Walter Benjamin, no paradigmático livro Passagens, 
traz uma temática instigante para nossa pesquisa em um de 
seus fragmentos, ao qual ele chama de “O colecionador”1. 
O autor coloca em seus pensamentos um lugar de oposição 
entre, de um lado, um sujeito que retira os objetos de suas 
relações funcionais ao desligá-los de seu contexto, elevando 
as mercadorias a uma condição de alegoria e de fetiche, 
quando o colecionador aparece como um alegorista, uma 
espécie de gabinete de curiosidades, e, de outro lado, o 
colecionador que procura identidades e tessituras para sua 
coleção. Entretanto, o sujeito colecionador é afetado pelas suas 
escolhas; é sensibilizado pelas virtudes que encontra no objeto 
artístico; dorme e acorda com esses seus desejos de posse e 

1. BENJAMIN, Walter. “O colecionador”. In: Passagens. Belo Horizonte; São Paulo: 
Editora UFMG; IMESP, 2006, pp. 237-246.
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desenvolve uma espécie de identidade com seu pensamento, 
com sua (in)formação na área e a inserção no meio. Walter 
Benjamin encontra nessa prática uma ordenação, ou uma 
luta contra a dispersão e a confusão das coisas no mundo. 
Assim, na origem dos gestos e ações, o alegorista se opõe ao 
colecionador (ao grande colecionador, segundo ele), pois 
este busca reunir coisas que são afins e procura informar os 
diálogos entre os seus objetos, enfim, suas afinidades, e ainda 
acertar uma sucessão temporal. Mesmo encontrando um 
alegorista escondido no colecionador, e o colecionador oculto 
no alegorista, caso uma coleção esteja incompleta, o buraco 
e o vazio expõem fragilidades fragmentárias que poderá 
também se transformar em alegorias.  Alegoria em Benjamin 
é lugar de uma falta de liberdade simbólica de expressão, sem 
harmonia, aproximando-se de uma história biográfica de um 
indivíduo, como o cerne da visão alegórica, uma exposição 
barroca, mundana, levando ao arbitrário2 De outro lado, como 
campo opositor, as coleções institucionais criam regras para 
se legitimar, conselhos consultivos e curadorias específicas, 
buscando uma legitimidade perante o meio; procuram se 
distanciar de um sujeito; querem tornar-se a si um sujeito 
social; um ente coletivizado. 

Historicamente também podemos situar que as cole-
ções de arte, principalmente de pinturas, iniciadas desde 
o Renascimento, tornaram-se referências importantes e 
possibilitaram o acesso público à produção artística de 
muitos territórios culturais, com suas distintas influências 

2. Idem, Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 188.
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políticas e religiosas. No Brasil, a coleção do Museu Nacional 
de Belas Artes, no Rio de Janeiro, tem seu acervo formado 
especialmente pelas obras trazidas pela missão francesa de 
Lebreton, em 1816, e pelos quadros particulares da família 
real portuguesa, que vieram para o Brasil entre 1808 e 1821, 
formando hoje uma das mais importantes coleções de pinturas 
de nosso país. 

No mundo, podemos citar como exemplos de outras 
grandiosas e vastas coleções o acervo da corte inglesa, 
consolidado especialmente a partir da segunda metade do 
século XVI, durante o reinado do vaidoso colecionador e 
rei Charles I, que, dentre outros pintores, tinha Rubens e 
Van Dyck como carros-chefes de uma ampla coleção que 
envolvia obras flamengas, italianas e europeias em geral, 
tendo posteriormente estado dispersa em razão dos conflitos 
políticos ocorridos em territorialidade inglesa. Podemos 
citar como exemplo a vasta coleção da Casa de Savoia, ou 
em italiano Casa di Savoia, família que dominou o norte 
da Itália e parte da França. A coleção hoje está na Galleria 
Sabauda,  na cidade de Turim, com acervo de obras de 
mestres europeus, italianos, franceses, flamengos e também 
holandeses. Essa coleção é um exemplo da ostentação de uma 
família e também da importância que tais coleções privadas 
irão fornecer para a compreensão da produção artística 
europeia. Ainda nos situando no norte da Itália, podemos 
também citar a importante coleção da Pinacoteca di Brera, 
na cidade de Milão, considerada como uma das coleções 
de arte italiana mais importantes, mas construída de outro 
modo, dentro de um espírito institucional. No campo das 
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coleções privadas, a pintura holandesa se afirmou de forma 
distinta ao buscar elementos do cotidiano como sujeitos da 
representação (petit genre), e foi muito comum as famílias 
terem uma pequena coleção de pinturas na sala de entrada de 
recepção dos visitantes, criando, assim, sua pequena coleção 
de obras de arte. 

Da mesma forma, as coleções fotográficas, de modo 
geral, foram constituídas nesses dois vetores: institucionais 
e coleções privadas. No campo institucional, sem dúvidas, 
será o MoMA – Museum of Modern Art, de Nova York, a 
primeira entidade a formar um vetor de forte influência no 
campo museológico desde a década de 30 do século passado, 
com a criação do Departamento de Fotografia, pela ação 
de Beaumont Newhall, e também a partir de exposições, 
publicações e formação da sua coleção fotográfica.

No campo privado, a coleção do casal Michel & Michele 
Auer tornou-se uma referência para compreendermos as 
coleções privadas de fotografia. Michele e Michel Auer 
mantiveram coleções isoladas que iniciaram desde o final dos 
anos 50 e começo dos 60. Em 2009 ocorreu a exposição Olhar 
e Fingir: Fotografias da  Coleção M+M Auer, com curadoria 
Eder Chiodetto e Elise Jasmin. A exposição no MAM – Museu 
de Arte Moderna de São Paulo ocorreu nas comemorações do 
Ano da França no Brasil e tornou-se uma das mais importantes 
exposições fotográficas em nosso país, com a curadoria 
elegendo eixos que agem como ancoragem conceitual e 
atuam, assim, como grandes guarda-chuvas para abrigar as 
escolhas das imagens e suas possíveis e indizíveis relações. 
Como um literato que ousou fazer “uma história particular da 
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fotografia”, um quase romance realista, caso do livro de Geoff 
Dyer, O instante contínuo,3 podemos também aqui indicar 
que a exposição Olhar e Fingir permitiu ao visitante relacionar 
imagens para sua história pessoal da fotografia, uma história 
anacrônica, no sentido de quebra de cronologias didáticas, 
pautada pelo estranhamento e pelo desejo da descoberta que lhe 
foi oferecido. Ao permitir ao espectador alinhar os vazios entre 
imagens foi-lhe também oferecido transpor temporalidades 
anteriormente demarcadas, e seu roteiro transformou-se em 
trilhas ficcionais, nas quais o alegorista se aproxima do grande 
colecionador pelas mãos da curadoria.

Ronaldo Entler em seu texto de apresentação de A 
Invenção do Mundo,4 com curadoria de Eder Chiodetto e 
Jean-Luc Monterosso sobre o acervo da Maison Européenne 
de la Photographie, nos chama a atenção para uma questão 
importante sobre a “fotografia contemporânea”, para ele um 
termo que não diz nada, e, sim, é mais uma postura que reflete 
a interação com nosso próprio tempo, com pensamento e 
discurso de nossa época; e que implica a desmistificação 
da técnica, da origem tecnológica, e mesmo da memória 
— ou seja, uma posição crítica aos modelos canônicos que 
pensávamos superados —, e os lugares temporais que uma 
imagem pode fazer coexistirem, ou, como ele diz, coabitarem, 
e mesmo que aparentemente tenham se esgotado no passado 
conseguem sobreviver em outros tempos, com outros 
sentidos. Aplica-se perfeitamente para a curadoria em questão, 
uma postura contemporânea. 

3. DYER, Geoff. O instante contínuo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
4. Itaú Cultural, 2009.
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Pesquisar e analisar coleções particulares de fotografia 
no Brasil no sentido de conhecer suas origens, identidades, 
importância e procedimentos estéticos nas escolhas, ao mesmo 
tempo principalmente de traçar um perfil do colecionador, é 
um aspecto fundamental para a compreensão da procedência, 
relevância e desenvolvimento das coleções; uma procura por 
uma postura contemporânea. As escolhas pelas coleções de 
fotografia brasileira moderna e contemporânea se deram pela 
sua importância como coleções autônomas e com trajetória 
aderente ao meio, e não como integrante de grandes coleções 
de arte, o que evocaria outra metodologia para compreender 
as relações intrínsecas entre as obras, no caso, as conhecidas 
e referenciais coleções: Coleção Marcantonio Vilaça, Coleção 
Edemar Cid Ferreira, Coleção Gilberto Chateaubriand, 
Coleção Figueiredo Ferraz, Coleção Carlos Leal, entre outras.

Assim, optamos pelas seguintes coleções privadas de 
fotografia brasileira moderna e contemporânea:

Coleção Joaquim Paiva;
Coleção Nakagawa Matuck;
Coleção Rubens Fernandes Junior;
Coleção Silvio Frota;
Coleção Eder Chiodetto;
Coleção Georgia Quintas & Alexandre Belém. 

A maior parte das coleções tem um denominador 
comum: a presença do colecionador (mesmo que assim não 
o seja desde o início, como veremos no perfil de cada um) 
como um personagem atuante no contexto da afirmação 
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da fotografia brasileira nos vários lugares onde isso ocorre, 
como críticos, curadores, pensadores e alguns também como 
fotógrafos. Esse é o caso da trajetória de Joaquim Paiva, 
Rosely Nakagawa e Rubens Fernandes Junior, que atuam 
desde o final da década de 70, mais principalmente nas 
décadas de 80 e 90, quando eclodiu uma grande manifestação 
da fotografia brasileira com a criação do InFOTO – Instituto 
Nacional de Fotografia/ Funarte (extinto pelo governo 
Collor) e a presença de galerias especializadas, exposições 
em espaços importantes como museus e centros culturais, 
formação de coleções institucionais (Coleção Pirelli/MASP, 
Coleção MAM/SP, Coleção MAC/USP, entre outras), 
produção intelectual, e criações de festivais de fotografia. No 
mesmo sentido de um colecionador inserido no contexto das 
múltiplas ações fotográficas no país, mas com uma atuação 
mais contemporânea, outras duas coleções se debruçam nas 
produções mais recentes: assim situamos a coleção de Eder 
Chiodetto (ainda como uma coleção não visível e pública) 
e a emergência de uma nova coleção em formação, caso de 
Georgia Quintas e Alexandre Belém. Desses, Joaquim Paiva, 
além das qualidades acima evocadas na trajetória pessoal 
de cada um, é o único que verdadeiramente incorporou o 
efetivo ofício de colecionador, agindo, desde o início em 
suas primeiras ações, como um sujeito ativo no processo 
de aquisição de obras. Atuando de forma marginal ao meio 
fotográfico, e aqui pensamos um personagem referencial do 
próprio meio fotográfico, conforme descrito acima, mas, 
sim, imerso no universo de mercado (galerias, leilões, e 
contato direto com os criadores), a Coleção Silvio Frota se 
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afirmou como uma jovem e importante coleção no cenário 
nacional. 

Assim, os colecionadores e suas coleções escolhidas 
para esta pesquisa apresentam-se, nas suas particularidades, 
distantes do alegorista, pois se encontram em processo 
contextual e temporal. Entretanto, tais particularidades são 
afetadas quando indivíduo e coleção são intrinsecamente 
dependentes e habitam o mesmo território, mesmo sem 
mapas aparentes e explícitos, ou ainda quando a frágil e 
tênue linha que separa o banal do sublime na arte mostra-se 
como uma virtuose afetiva. Porém, somente articulações de 
eixos curatoriais podem, de fato, descobrir as lacunas e os 
vazios entre imagens, e assim, encontrar e criar as tessituras 
ocultas dentro das coleções capazes de escapar das muitas 
subjetividades que emanam do indivíduo colecionador, muitas 
vezes motivado pelas relações pessoais de sua história de vida, 
mas principalmente como um sujeito catalisado pelos desejos, 
encantamentos e pela fruição pulsional.



Coleção Joaquim Paiva

Joaquim Paiva (crédito José Diniz, 2009).
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El ser osado no es necesariamente mostrar el 
desnudo o la sangre, es el coraje que una mujer 
o un hombre tienen para mostrar lo que es, es 
una afirmación y es muy difícil afirmarse en 
comparación con lo que la sociedad quiere que 
uno sea, con lo hegemónico, con la represión, 
la educación o la religión que te dicen lo que 
debe ser.1

Entrar no apartamento de Joaquim Paiva já nos dá uma 
pequena ideia de sua coleção. Logo à esquerda, no início, 

vemos uma obra de Mario Cravo Neto, e à direita, uma série 
de Diane Arbus. Antes, porém, na entrada do edifício, nos 
confrontamos com uma obra de Tomie Otake e outra de 
Burle Max, e, ao citá-las, o colecionador indica que fizeram 
parte de sua coleção, que estão à disposição das pessoas que 
por ali transitam, pois preferiu se concentrar na coleção de 
fotografias. Em cima de uma mesa, vemos outras tantas obras 
tridimensionais, de vários autores, e também de sua autoria. 
Assim como uma grande imagem na parede principal de sua 
sala, que entrou pela janela, erguida desde o chão, devido às 
suas dimensões. Suas imagens como autor se mesclam com 
outras da coleção. 

Ao percorrer sua casa, no corredor, pelo chão se apresen-
tam os inúmeros diários de Joaquim (são 128 cadernos), 
na ordem de quase uma centena, iniciados em 1998, que 
atualmente ele edita para uma publicação especial em grande 

1. “Provocación y coraje, elementos que busca y refleja Joaquim Paiva en Foto 
instantánea.  Recuerdo de Brasilia”, http://www.conaculta.gob.mx/detalle-
nota/?id=35355#.VItBryvF-8E

 Acesso em: 11 dez. 2014.
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formato de luxo. E, ao falar com entusiasmo de seus diários 
literários, em vários formatos, como livros de artista, dispostos 
no chão e em outros lugares (estantes e mesas), sua casa se 
transforma em um atelier. Em uma sala, com sua biblioteca, de 
repente, em meio aos livros, uma foto um tanto despercebida 
para uma pessoa não atenta; se não conhecedora da história da 
fotografia e de seus principais autores, não terá a dimensão de 
sua importância: uma foto original de Ansel Adams. E mais, 
em meio às obras catalogadas e dispostas em arquivos, vemos, 
ao fundo, um sinal que emerge como ícone: uma pequena 
parte da famosa boina de Che na foto autografada de Korda; 
somente o detalhe a denuncia. Um passeio que dura quase 
duas horas com o anfitrião, e as descobertas se multiplicam 
a cada momento. 

Joaquim Paiva se confunde com sua coleção; sua 
trajetória de vida na fotografia, como fotógrafo, e como 
pensador da imagem, interage, desde a primeira imagem, com 
sua coleção. Desde a adolescência ele teve experiências no 
campo da arte, e o gosto foi-se lapidando com suas escolhas 
profissionais, principalmente pela escolha da profissão de 
diplomata, quando no começo dos anos 70 ingressou no 
Instituto Rio Branco. E em Brasília, com uma pequena câmera 
amadora (primeiro uma Olympus Trip e em seguida uma 
Yashica), faz sua primeira e grande imersão na transformação 
da futura capital do Brasil, mas centra-se mais fora do eixo, 
privilegiando os espaços de circulação da multidão de 
migrantes trabalhadores que afluíram em busca de melhores 
condições de vida; privilegia o conhecido Núcleo Bandeirante. 
De certa forma, fotografar Brasília logo na sua chegada à 
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cidade foi uma maneira de trazer o distante migrante e suas 
condições de vida para uma proximidade que não é exótica, e 
sim afetiva no seu encontro com o outro. Esse outro, esquecido 
no mundo do trabalho, anônimo na história, tem vida nas 
imagens de Paiva; ele encontra a cidade nos anônimos.

Em meio a uma produção de caráter documental, 
também inicia experiências estéticas diversas, como fotografar 
sacos de plásticos ao vento. Assim, ainda como fotógrafo, já 
demonstrava o caráter que viria a ter sua coleção, na qual 
interagem os dois campos, sem muitos ruídos:

Foi uma experiência que se insere num contexto internacional 
em que os artistas passam a utilizar a performance, a intervenção 
no meio ambiente, a land art, a body art, o happening, a arte 
efêmera como formas de reagir ao domínio da arte acadêmica, 
centrada na pintura, respondendo ao espírito de uma nova 
época.2

Se as primeiras imagens foram de Diane Arbus, seu olhar 
já abrangia, desde então, fronteiras da representação, nas 
quais realidade e ficção são tênues, com a própria fotografia 
contemporânea, onde a linha entre o banal e o sublime é 
quase imperceptível. Relata em muitas passagens e na própria 
entrevista que me concedeu a importância de uma visita à VIII 
Bienal de São Paulo, em 1965, quando tinha somente dezenove 
anos e foi pela primeira vez a São Paulo. Sua formação tem 
na literatura, principalmente nos autores franceses, uma forte 
ancoragem intelectual, mas o encontro com as artes visuais o 
impactou, ampliando sua visão de arte. 

2. Entrevista via internet, em fevereiro de 2015.
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 A fotografia, como lembrança emotiva, ou ainda como 
lugar de um afeto perdido, tem lugar na memória de Paiva, 
quando perde seu pai aos três anos de idade, e sua mãe lhe 
mostra, quando tinha cinco anos, a foto do pai. A presença 
da imagem e a ausência do pai alimentaram uma alma 
barthesiana, na qual a imagem fotográfica sempre estará 
carregada de subjetividades. Seu pai habita-o nessa foto, como 
um lugar da afetividade. Essa fotografia é um catalisador de 
sua memória afetiva, e até mesmo da origem de um ser em 
passagem, transitório, na profissão escolhida; talvez a projeção 
de um menino que perdeu seu pai, falecido em uma viagem à 
Europa do navio-escola da Marinha Brasileira: “... Eu queria 
viajar como meu pai...”.

Como fotógrafo, teve recentemente publicado o 
livro Foto instantánea. Recuerdo de Brasilia/ Foto na hora. 
Lembranças de Brasília, em edição bilíngue (espanhol-
português). Com 304 imagens realizadas nas muitas idas 
e vindas, e da primeira estadia na cidade, e as primeiras 
fotografias em 1970, resulta de um fluxo temporal de 
quarenta anos. Cenas do cotidiano nas quais o cenário 
arquitetônico contracena com os personagens urbanos 
tipificados na espiral do tempo. Joaquim revisita sua 
produção autoral e sua coleção fotográfica constantemente, 
abrindo suas veias íntimas das imagens amorosas, e 
criando visibilidades para o conjunto selecionado em anos 
de colecionismo, que resultaram em livros e exposições. 
Impossível falar de Joaquim Paiva sem mencionar vários 
autores que se debruçaram em escrever sobre o personagem 
e sua coleção.
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O seu ensaio fotográfico sobre o “Núcleo Bandeirante”, 
na cidade de Brasília, espaço destinado provisoriamente aos 
inúmeros migrantes operários e construtores da capital em 
1956, foi tema de uma exposição no Palácio do Itamaraty, 
em maio de 2000, intitulada Cidade Livre (título que se dava 
ao lugar, pela não cobrança de impostos). Rubens Fernandes 
Junior relembra o estado efêmero, transitório e fugidio 
desse agrupamento urbano primal da existência de uma 
sociabilidade inicial da futura capital do país. O ensaio, hoje 
um documento histórico e antropológico, foi resultado de um 
fotógrafo e um homem de imagem ainda em formação, mas 
já se percebem as sutilezas do enquadramento, das cores e da 
presença humana na interação com seu ambiente. A cidade 
livre de Paiva é a constatação de uma nova sociabilidade, 
fora da esfera do poder e nos encontros culturais desse povo 
transladado. Fernandes acentua, a respeito das imagens do 
jovem fotógrafo:

Joaquim Paiva logo percebeu que o tempo, naqueles agrupa-
mentos, bem como o seu deslocamento espacial em relação à 
cidade, eram diferentes. A arquitetura popular predominante 
revelava o encanto e a graça audaciosa do espírito brasileiro do 
Nordeste, dotado de uma fantástica imaginação criadora. Paiva 
transformou-se então em um flâneur com olhar inspirado, lírico 
e com entusiasmo da permanente descoberta. O olhar sobre 
o homem e seu ambiente não era só de curiosidade: revelava 
também a admiração e o espanto, e Paiva assumiu nas suas 
fotografias que esse mundo, recém-descoberto, exerceu sobre ele 
um encanto e um fascínio incomensurável.3

3. FERNANDES JUNIOR, Rubens. O Fogo da Memória. In: Cidade Livre – 
Fotografias de Joaquim Paiva, Catálogo da exposição ocorrida no Palácio do 
Itamaraty (Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2000, p. 11). Como 
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Angélica Madeira contribui para esse pensamento 
fotográfico na obra inicial de Joaquim Paiva, relativo ao 
ensaio sobre o Núcleo Bandeirantes. Neste perpassa, no olhar 
fotográfico, uma identidade cultural com o seu objeto, ou seja, 
uma relação dialógica com as paisagens e os personagens, 
quase como um mito de origem da nova capital:

Ali, o artista esmerou-se em obter efeitos plásticos puros, 
pictóricos mesmos, das casas coloridas, das vendas, cantos, 
janelas, treliças. Revela uma estética própria à arte popular, 
feita de cores ousadas, a beleza e a precariedade de um 
acampamento operário, cuja arquitetura também se orienta 
por valores modernistas como a simplicidade e equilíbrio das 
formas e volumes, a adoção da platibanda, os sobrados com 
telhados de meia-água, a funcionalidade e a ética dos materiais, 
seja tábua ou cimento amianto... Joaquim explorou também o 
folclore que se formou nos locais em que os primeiros imigrantes 
e trabalhadores da construção civil vieram instalar-se.4 

A profissão de diplomata o coloca em circulação, e 
ele percebe o ambiente fotográfico no exterior: quando em 
viagem para assumir seu primeiro cargo no Canadá, visita e 
tem o primeiro contato, em Londres, com a famosa exposição 
póstuma de Diane Arbus, em 1974. As duas primeiras 
imagens de sua coleção, de Diane Arbus, foram compradas 
em 1977, em Caracas, por um preço ainda muito acessível, 
quando visitou a exposição Dez Fotógrafos Norte-Americanos, 

parte do evento Brasília de 0 a 40 anos, que também exibiu a exposição Duas 
Visões, de Robert Polidori e Todd Eberle. 

4. MADEIRA, Angélica. Foto na Hora: O Livro da Cidade. In: Foto 
instantánea. Recuerdo de Brasilia/ Foto na hora. Lembranças de Brasília (Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes/ Centro de la Imagen/ Centro Nacional de 
las Artes, 2013).
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realizada no Museu de Arte Contemporânea caraquenho 
(organizada pela Malborough Gallery, de Nova York). Tal fato 
o levou a adquirir outras imagens da autora, na época ainda 
com um mercado não tão valorizado, apesar de sua exposição 
póstuma, em 1972, um ano depois de seu suicídio, ter sido 
posteriormente comparada em importância, por Susan 
Sontag,5 com a exposição The Family of Man, com curadoria 
de Edward Steichen, no MoMA (Museu de Arte Moderna de 
Nova York) em 1957. Esse encontro não foi fortuito: Joaquim 
Paiva será o tradutor do livro de Sontag no Brasil, Ensaios 
sobre fotografia (Arbor; 1981), o qual inclui esse conhecido 
artigo citado acima. A autora coloca Diane Arbus frente 
a uma curadoria de centenas de fotógrafos e fotografias, e 
acentua que ela, a fotógrafa, mostra que a família humana não 
tem unicidade, como propõe Steichen (“Os Estados Unidos, 
através da fotografia, em uma visão sombria”). Joaquim 
Paiva conheceu o livro de Sontag quando residia em Caracas, 
Venezuela, em 1977, já como diplomata, no mesmo ano em 
que foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos. 

Sem dúvidas, a tradução, levada a cabo nos anos se-
guintes, forma seu pensamento sobre o fotográfico, graças à 
longa intimidade que teve com os ensaios publicados no livro. 
A publicação da tradução do livro em 1981 permitiu acesso 
ao pensamento de Sontag a muitos estudiosos em formação 
na área dos estudos fotográficos no Brasil, e foi uma das obras 
formadoras do pensamento fotográfico no país, junto com 
Câmara Clara, de Roland Barthes (Nova Fronteira; 1984), e 

5. SONTAG, Susan. “Os Estados Unidos, através da fotografia, em uma visão 
sombria”. In: Ensaios sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Arbor, 1981.
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A filosofia da caixa preta: Ensaios para uma futura filosofia 
da fotografia (Hucitec; 1985), de Vilém Flusser. A trindade 
foi essencial para o nascimento do pensamento fotográfico, 
que nesse momento também se junta à publicação de A ilusão 
especular, de Arlindo Machado (Brasiliense; 1984). Joaquim Paiva 
esteve presente, portanto, e foi importante animador da cena dos 
primeiros estudos fotográficos, que vieram a partir de 1980. 

O encontro com as imagens de Arbus se estende então 
ao pensamento de Sontag. Imagem e pensamento irão 
acompanhar a trajetória de Joaquim Paiva como fotógrafo, 
artista e colecionador. Em seu depoimento no mais completo 
livro catálogo de sua coleção, Visões e Alumbramentos. 
Fotografia Contemporânea Brasileira na Coleção Joaquim 
Paiva (Brasil Connects; 2002), com 97 fotógrafos e 257 obras, 
ressalta várias passagens do livro de Sontag, que marca seu 
pensamento fotográfico. Entre elas, algumas indicam esse 
lugar do jovem colecionador então em formação: quando a 
autora afirma que o ato de fotografar é uma expressão de um 
sentimento, no qual o ato maquínico  é  secundário; e, ainda, 
quando enfatiza a questão da autoria e a presença do fotógrafo 
como autor, e que devemos sempre procurar esse sujeito no 
conjunto de sua obra. Tal concepção nos parece ter norteado 
o jovem colecionador, e ele mantém esse espírito. Joaquim 
Paiva traz em seu depoimento várias passagens extraídas do 
livro de Sontag, o que conforma e confirma a formação de 
seu pensamento inicial.6

6. Joaquim Paiva refere-se a várias passagens de Susan Sontag: Ensaios sobre a 
Fotografia, (Rio de Janeiro: Arbor, 1981), retiradas das páginas 7, 99, 114, 118, 
124, 127 e 132. 
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Joaquim Paiva sempre ressalta sua vivência na cidade do 
Rio de Janeiro em um momento de exaltação do nacional nos 
anos 50 e 60, influenciado, então, pela Bossa-Nova, Cinema 
Novo e pelo Tropicalismo. Depois de aquisições no exterior, 
após as imagens de Arbus, compra autores norte-americanos, 
como Ansel Adams. Entretanto, a formação do jovem 
colecionador voltou-se para uma produção pouco valorizada, 
a fotografia brasileira, e principalmente soube olhar para uma 
latente produção além do fotojornalismo; soube perceber uma 
fotografia que dialogava mais explicitamente com o campo 
das artes. Assim, em viagem de férias ao Brasil, realizou sua 
primeira aquisição: foram três fotos de Miguel Rio Branco – no 
mesmo ano em que adquiriu as fotos de Diane Arbus, em 1977 
–, talvez hoje o mais valorizado fotógrafo no mercado de arte, 
e presente em muitas coleções internacionais. Também entre 
os primeiros encontram-se Mario Cravo Neto e Sebastião 
Salgado, que começam nesse momento sua inserção no 
cenário internacional; aliam-se ainda entre os primeiros: 
Alair Gomes e Orlando Brito. A sistemática de Joaquim Paiva 
como colecionador de fotografias brasileiras efetivamente se 
deu a partir de 1981. 

Desses primeiros autores, já desponta uma vertente 
de procura pela produção criativa brasileira, sem deixar de 
lado a importante presença do fotojornalismo e da fotografia 
documental. Esse olhar foi, sem dúvida, formado pelas 
leituras e pela vivência no exterior. Porém, quando volta 
para o Brasil, seu olhar se centra na produção nacional, e 
passa a frequentar todos os possíveis espaços que a fotografia 
brasileira estava ocupando, como as Semanas Nacionais de 
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Foto da série “Beach Triptych n.º 26”, Rio de Janeiro, Alair Gomes (c. 1980).

Fotografia, organizadas pelo Infoto/Funarte nos anos 1980, 
principalmente por Ângela Magalhães e Nadja Peregrino, as 
quais percorreram o país, acontecendo em muitas cidades. 
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Sua inserção e conhecimento da produção nacional, desde 
então, o fizeram perceber os nomes que já eram conhecidos, 
principalmente pela documentação e pelo fotojornalismo, e 
pela fotografia moderna. Mas, principalmente, permitiram-
lhe auscultar um corpo ainda sem forma e sem rosto da 
fotografia contemporânea brasileira: escolheu e elegeu autores 
e autoras de um experimentalismo quando ainda iniciavam 
suas carreiras, conforme podemos ver na coleção, em que, por 
exemplo, encontramos primeiras imagens de Rosangela Rennó 
e de Cássio Vasconcelos. Os anos 1990 foram fundamentais 
para descobrir e adquirir obras dos novos artistas que se 
apresentavam no cenário nacional, quando ainda os valores 
eram acessíveis e a negociação direta e pessoal com cada autor, 
sem intermediações de galeristas ou marchands. 

“Paisagens Marinhas#1”, Cássio Vasconcelos (1993).
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A coleção é reconhecida nacional e internacionalmente, 
com exposições importantes e publicações de livros, 
principalmente pela sua diversidade e pela ousadia na 
aquisição de nomes ainda não formados pelo mercado 
naquele momento. Principalmente, pela aguçada percepção 
que Joaquim Paiva teve da riqueza da criação brasileira 
ainda dormente publicamente, e já desde os anos 70. Sua 
vivência no exterior, devemos repetir, foi a chave para esse 
olhar diferenciado, e, é claro, sua formação como fotógrafo 
e sua familiaridade com o meio cultural. As ações dos 
colecionadores, sem dúvida, têm uma relação ambígua com 
o mercado: compram o que não é ainda valorizado e, por 
conseguinte, o valorizam, ou então as obras entram na roda 
das contínuas altas. 

O colecionador Joaquim Paiva, mesmo com sua inserção 
no circuito de arte internacional, a partir de 2000, ainda se 
pautou pela sensibilidade e pelo prazer, não se rendendo aos 
atributos do mercado. Os conjuntos internacionais formam 
núcleos de fotografias relacionadas a sua vivência em vários 
países: norte-americanas e venezuelanas, compradas nos 
anos 70; e, principalmente, fotografias argentinas, adquiridas 
entre 1995 e 1998 (e que continua a adquirir, com atividades 
até 2014) e fotografias peruanas, entre 1999 e 2000. Nos anos 
recentes (desde 1998), como convidado, participa a cada dois 
anos do FotoFest Houston, um dos mais importantes eventos 
do circuito internacional de fotografia, onde realizou as 
últimas aquisições internacionais para a coleção e, como leitor 
de portfólios, teve acesso a uma produção contemporânea que 
ainda não tem muita visibilidade.
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Colecionar para mim é estar participando de um processo criador, 
da construção de uma memória plástica, do desenvolvimento da 
cultura neste país. Nunca me atraíram os interesses do mercado. 
A verdade é que me permito dizer que tenho confiança no meu 
olhar. 7

A fotografia brasileira também deve sua inserção interna-
cional a várias exposições nas quais a Coleção Joaquim Paiva 
foi mostrada em outros países. Ou seja, a CJP foi articuladora 
de um reconhecimento efetivo da produção nacional, e tais 
ações motivadas pela ideia de divulgação implicaram a própria 
internacionalização da fotografia brasileira.

Vários autores já escreveram sobre Joaquim Paiva e sua 
coleção. Pedro Vasquez o compara a um personagem do livro 
de Susan Sontag, O Amante do Vulcão (Companhia da Letras; 
1993). O romance se passa no final do século XVIII, na cidade 
italiana de Nápoles, aos pés do famoso vulcão Vesúvio, que 
dizimou Pompeia. Com personagens reais, Sontag escreveu 
um romance polifônico, mostrando uma sociedade que vive ao 
ritmo do vulcão; entre eles, ressalta-se Sir William Hamilton, 
um famoso colecionador e negociador de obras de arte, 
denominado Cavaliere, literalmente uma honraria informal 
de um homem que sabe cavalgar com distinção, ou que tem 
estilo próprio no comando de suas ações. O personagem é 
retratado como um aguçado e perspicaz colecionador que 
resgata ou é pioneiro na descoberta de objetos desprezados, 
ou que caíram em esquecimento, mas são formadores do 

7. PAIVA, Joaquim. Fotografia: uma lembrança (Notas sobre uma coleção). In: 
Visões e Alumbramentos. Fotografia Contemporânea Brasileira na Coleção 
Joaquim Paiva. São Paulo: Brasil Connects, 2002, p. 9.
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gosto, e o romance mostra como tais colecionadores chegam 
primeiro e encontram as condições para a apropriação estética 
desses objetos. É um personagem que coleciona algo a que 
ainda ninguém deu importância. No trecho que Vasquez traz 
para seu texto, Sontag remete para outro lugar, ou desloca a 
descoberta para o reconhecimento. Alerta, então, para esse 
sujeito da história da arte que percebe o negligenciado ou 
o ainda não apreciado. A aproximação com o personagem 
Cavaliere se traduz para o pioneirismo de Joaquim Paiva 
frente ao cenário brasileiro, antecipando gostos e percebendo 
o diferente no experimentalismo estético dos anos 1980 e 
90, sem deixar de olhar para o passado recente da fotografia 
moderna brasileira, no seu experimentalismo, e também no 
fotojornalismo e na documentação social. 

Ao comentar A Book of Photographs, de Sam Wagstaff (Gray 
Press, 1978), Vasquez também compara as intencionalidades 
de Joaquim Paiva na sempre busca do olhar público, nas suas 
muitas ações de divulgação de sua coleção, com as posições de 
Wagstaff, mentor e companheiro de Robert Mapplethorpe e 
um reconhecido colecionador norte-americano. Sam Wagstaff 
também foi um visionário colecionador que começou uma 
coleção em 1973, quando o mercado ainda não tinha solidez, 
e sua coleção foi comprada pelo J. Paul Getty Museum, em 
1984, por 5 milhões de dólares. Devido às múltiplas facetas 
do colecionador, curador, conferencista e fotógrafo Joaquim 
Paiva, Vasquez o coloca em um panteão referencial: 

Parafraseando-o, poderia dizer que são muitas as variações 
possíveis em torno do personagem Joaquim Paiva, figura ímpar 
que deu à fotografia brasileira contemporânea uma contribuição 
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tão fundamental quanto aquelas de Dom Pedro II e de Gilberto 
Ferrez para nossa fotografia oitocentista.8

Paulo Herkenhoff traça um painel das importantes ações 
que fundaram a história da fotografia brasileira, passando 
pelo imperador Dom Pedro II, até as ações recentes de 
implementação de coleções fotográficas em importantes 
museus e instituições nacionais, antes de chegar à coleção 
Joaquim Paiva. Tal ponto de vista é ainda mais ampliado 
por Herkenhoff, que o evoca em lugar destacado na arte 
brasileira, situando seu acervo também dentro da importância 
de outras ações, como a perspectiva história da fotografia 
(Gilberto Ferrez), das artes plásticas (Gilberto Chateubriand, 
João Sattamini, Sérgio Fadel e Ricardo Akagawa), da gravura 
(Monica e Georges Kornis), e até na bibliofilia (José Mindlin 
e Manuel Portinari).  

Como essas coleções, o olhar de Joaquim Paiva também avança 
com solidez – algo como um esforço contínuo e um desejo 
desmedido – na busca de uma totalização imaginária do Brasil. 
Oxalá ocorra muito brevemente seu sonho de converter esta 
coleção em acervo. Neste momento, o guardião estará entregando 
o Brasil ao Brasil.9

Os dois autores citados, reconhecidos no campo da 
fotografia e das artes, elevam a Coleção Joaquim Paiva a 

8. VASQUEZ, Pedro Karp. Visões e Alumbramentos: a Coleção de Fotografia de 
Joaquim Paiva. In: Visões e Alumbramentos. Fotografia Contemporânea Brasileira 
na Coleção Joaquim Paiva. São Paulo: Brasil Connects, 2002, p. 23.

9. Algumas Notas sobre a Coleção Joaquim Paiva e o Colecionismo da Fotografia 
no Brasil. In: Visões e Alumbramentos. Fotografia Contemporânea Brasileira na 
Coleção Joaquim Paiva. São Paulo: Brasil Connects, 2002, p. 31.
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um patamar diferenciado de outras coleções de fotografia 
brasileira contemporânea, pela sua presença integrada ao 
campo de sua vontade de colecionar o próprio desejo projetado 
sobre a materialidade do fotográfico e as subjetividades do seu 
próprio olhar. Com cerca de 2700 fotografias, das quais 2200 
de autoria de 240 fotógrafos brasileiros e 500 de 150 artistas 
estrangeiros, a coleção é resultado de uma ação obstinada e 
alimentadora da alma desse personagem.

“Sem Título, Guarujá”, Carlos Moreira (1981).
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Blanca Berlín, na apresentação do catálogo da 
exposição Colección Joaquim Paiva – Fotografia Brasileña 
Contemporánea (Sala de las Bóvedas, Conde Duque, 
Madrid, fevereiro/março de 2008), comentando a coleção, 
exalta na personalidade de Joaquim Paiva a sua convicção 
do estado de prazer do colecionador, e sem influência de 
modismos do mercado da arte; ressalta a função social da 
coleção ao captar tendências e a riqueza artística de um 
período, ao mesmo tempo em que reforça a importância do 
colecionador: “Su elección contribuye a certificar el trabajo 
del artista, a promociornar-lo y, por lo tanto, interfiere en el 
mercado del arte apuntando hacia determinadas direcciones” 
(p. 3).

Christin Caujolle bem define o colecionador e sua 
coleção na apresentação do catálogo da exposição La 
Collection Joaquim Paiva, realizada no Théâtre de la 
Photographie ET de l’Image, como parte das comemorações 
do Ano do Brasil na França (Septembre de la Photo, 2005, 
Nice). Afirma, com veemência, a importância da coleção e 
de sua divulgação no exterior, e principalmente destaca o 
valor de um olhar endógeno que sabe relativizar a produção 
dentro da própria cultura, até porque, segundo o autor, um 
olhar exógeno não conseguiria operar e realizar as suturas 
dessa identidade: 

Um conjunto que desenha um indivíduo ao mesmo tempo 
eclético e curioso e sinceramente ligado a uma identidade. 
Esta identidade é evidentemente brasileira, mas sem nostalgia, 
nacionalismo ou arrogância. Sabendo perfeitamente que a 
criação contemporânea dos fotógrafos e artistas do seu país 
nem sempre – com raras exceções – é reconhecida além de suas 
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fronteiras, Joaquim Paiva decidiu concentrar-se nos jovens 
criadores atuais do Brasil.10

A partir de 2000, Joaquim Paiva começa a colecionar 
efetivamente artistas estrangeiros, quando passa a fazer 
parte do staff do famoso festival FotoFest, em Houston, nos 
Estados Unidos, e a realizar leituras de portfólios, entrando 
em contato com uma produção contemporânea de autores 
que ainda não circulavam no meio do mercado de arte. O 
colecionador repete, assim, sua estratégia de confiança no 
olhar para descobrir novos valores, e ampliar efetivamente sua 
coleção a um universo internacional, para além de clássicos 
reconhecidos do início de sua coleção.

Joaquim Paiva sabe da condição mortal de sua coleção, 
mesmo que seja uma tarefa interminável. Na linha do 
pensamento de Sontag, tem se preocupado em formar 
conjuntos significativos de fotógrafos dentro da coleção, 
expandindo, desse modo, a noção de autoria; e procura o 
ensaio fotográfico, como identificador dessa autoria. A visão 
de ainda enriquecer a coleção, ao mesmo tempo preocupado 
em conservá-la, e, mais ainda, o propósito de divulgá-la e 
torná-la pública são os vetores do papel do colecionador 
que Paiva integra em suas ações. O colecionador, mesmo se 
entregando ao prazer estético da proximidade com a obra, sabe 
da importância da manutenção da integridade de sua coleção, 

10. CAUJOLLE, Christin. Presentation. In: La Collection Joaquim Paiva (Nice: 
Septembre de la Photo, 2005), p. 9. No mesmo evento foi realizada a exposição 
Alair Gomes (Collection Joaquim Paiva), na Galerie Renoir, na cidade de Nice. 
Sua larga coleção de ensaios do autor tem sido constantemente apresentada 
em exposições, como a 30ª Bienal de São Paulo, 2012.
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e, nesse sentido, tem transferido, desde 2005, a coleção para 
o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, articulando e 
fazendo pontes entre gerações futuras. A exposição Limiares, 
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 2014, é mais 
uma consolidação de sua coleção, agora com parte alocada 
nessa instituição. De aproximadamente 2700 fotografias de 
sua coleção (450 fotógrafos estrangeiros e 125 fotógrafos 
brasileiros), 1090 são fotografias brasileiras, e essa parte 
significativa de autores nacionais está em comodato desde 
março de 2005 no MAM/RJ,11 com intencionalidade de que 
esse Brasil fotográfico faça parte do acervo permanente do 
museu.

Como artista e colecionador, Joaquim Paiva é uma pessoa 
complexa, eclética, e entusiasta da arte e da liberdade de 
criação. Tal personalidade identifica e personifica também sua 
coleção, pelas subjetividades e diversificações, que permitem 
e permitirão ainda muitas entradas e caminhos a serem 
percorridos por vários anos em processos curatoriais externos 
ao próprio colecionador. Essa riqueza de possibilidades 
molda uma coleção que perpassa a história moderna e 
contemporânea da fotografia brasileira, principalmente 
sem se render ao ufanismo e ao glamour do mercado. Não 

11. Segundo Paiva: “67% se encontram hoje emprestadas em regime de comodato 
ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, comodato que se iniciou em 
março de 2005, quando um primeiro lote de 1090 imagens de 125 fotógrafos 
brasileiros foi entregue ao museu pelo colecionador; um segundo lote em março 
de 2011, constituído de 412 imagens de 123 fotógrafos estrangeiros; e um terceiro  
em janeiro de 2012, com 459 fotografias de 80 fotógrafos brasileiros, dentre os 
quais 13 nomes já estavam presentes no lote de 2005 e 67 novos – totalizando 
1961 fotografias. Todo este conjunto está prometido para o acervo permanente 
do MAM-R/J )” (Entrevista via internet, fevereiro de 2015).
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existem fronteiras efetivas entre as concepções de gêneros, ou 
qualquer classificação na forma como foi moldada a coleção, 
e essa premissa deve ser a sua resiliência estética ou, como 
diz Joaquim Paiva: “O mistério e o fascínio da fotografia talvez 
residam entre o real (que real?) e o fictício”.12 

Lista de fotógrafos brasileiros - Coleção Joaquim Paiva

12. Entrevista concedida a Evandro Salles, realizada em 2009 e revisada em 2013. 
In: Foto instantánea.  Recuerdo de Brasilia / Foto na hora. Lembranças de 
Brasília (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Centro de la Imagen/ 
Centro Nacional de las Artes, 2013).

Dorgivan
Ac Junior
Acácio Sobral
Adonai Rocha
Alain Barki
Alair Gomes
Alberto Ferreira Lima
Alberto Viana
Alex Flemming
Alex Ramires
Alexandre Mury
Américo Vermelho
Améris Paolini
Ana Costa
Ana Mariani
Ana Regina Nogueira
Anna Kanh
Ana Taveira
André Bernardi
André Dusek
André Vilaron
Andrea Mendes
Antônio Augusto Fontes
Antonio Saggese
Aristides Alves
Arnaldo Pappalardo
Arthur Costa

Franz Manata
Frederico Câmara
Gal Oppido
Genaro Joner
Geraldo de Barros
Guy Veloso
Gui Mohallem
Helena Martins Costa
Heleno Bernardi
Hélio Rocha
Iatã Cannabrava
Idemar Santos
Ilana Lanski
Iraildes Mascarenhas
Ivan Lima
Ivan Rodriguez
Jair Lanes
Jaques Faing
Jean Guimarães
Juan Esteves
João Almino
João Bosco
João Urban
Jorge Bispo
José Albano
José Diniz
José Maria Palmieri

Nazareno
Nego Miranda
Nino Rezende
Miguel Rio Branco
Milton Guran
Milton Montenegro
Orlando Azevedo
Orlando Brito
Orlando Maneschy
Pablo di Giulio
Patrícia Gouvêa
Patrick Pardini
Paula Sampaio
Paula Simas
Paula Trope
Paulo Amorim
Paulo Gil
Paulo Jares
Paulo Klein
Paulo Pires
Paulo Rubens Fonseca
Pedro Lobo
Pedro Karp Vasquez
Pedro Palhares 
Fernandes
Penna Prearo
Pierre Verger
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Athos Bulcão
Beth Cruz
Bettina Musatti
Breno Rotatori
Brígida Baltar
Bruno Veiga
Cabelo
Carlos A. Moreira
Carlos Fadon Vicente
Carlos Terrana
Cassio Vasconcellos
Celso Oliveira
César Barreto
Cezar Bartholomeu
Clarissa Borges
Claudia Andujar
Claudia Bakker
Claudia Jaguaribe
Claudia Leão
Cláudia Mauad
Claudia Tavares
Claudio Edinger
Cláudio Feijó
Clovis Dariano
Clóvis Loureiro
Cristiano Mascaro
Cristina Sterling
Daniela Daccorso
Dirceu Maués
Eduardo Aigner
Duda Bentes 
Eduardo Castanho
Eduardo Kalif
Eduardo Muylaert
Eli Sudbrack
Elza Lima
Elza Pedroza
Enrica Bernadelli
Eran Orfex
Eustáquio Neves
Evandro Teixeira
Felix Richter
Fernanda Magalhães

José Medeiros
Juan Pratginestós
Júlio Bernardes
Julio Bittencourt
Juvenal Pereira
Kenji Ota
Kim-Ir-Sem Pires Leal
Kitty Paranaguá
Lenora de Barros
Leonardo Ramadinha
Leopoldo Plentz
Lucia Leiko Ishikawa
Lucia Mindlin Loeb
Luís Humberto
Luís Garrido
Luiz Abreu
Luiz Braga
Luiz Carlos Felizardo
Luiz Eduardo Achutti
Luiz Henrique Vieira
Luiz Monforte
Luiz Simões
Luzia Simons
Manuel da Costa
Manuel Dias
Marcel Gautherot
Marcelo Buainain
Marcelo Feijó
Marcelo Kraiser
Marcelo Lerner
Marcelo Tabach
Márcio Barros
Marco Antônio Portela
Marcos Bonisson
Marcos Magaldi
Marcos Santilli
Marcos Vinicios Cunha
Maria Helena Krause
Mariano Klautau
Mario Cravo Neto
Mario Moreira 
Fontenelle
Marta Viana

Rafael Assef
Raquel Kogan
Regina Alvarez
Regina Célia de Paula
Renan Cepeda
Renata Falzoni
Ricardo Campos
Rinaldo Morelli
Rino Marconi
Roberto Coura
Roberto Stelzer
Rochele Zandavalli
Rochelle Costi
Rogério Ghomes
Rogério Reis
Rômulo Fialdini
Rosângela Rennó
Rosário Lima da Silva
Rosary Esteves
Rubens Mano
Ruth Lifschitz
Salomon Cytrynowicz
Samuel Kruchin
Sandra Bordin
Sebastião Miguel
Sebastião Salgado
Sérgio Duarte
Sergio Seiffert
Silas Siqueira
Sílvio Leitão da Cunha
Silvio Pinhatti
Tatiana Altberg
Thales Leite
Thiago Barros
Thomas Hoag
Thomaz Farkas
Tiago Santana
Tom Lisboa
Valdir Cruz
Vic Parisi
Vicente de Mello
Vilma Slomp
Walter Barretto
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Fernando  Bhorer 
Schmitt
Fernando Laszlo 
Walter Silveira
Filipe A. Fidanza
Flávia Mutran

Matheus Pitta
Maureen Bisilliat
Mazda Perez
Michael Lewin
Miguel Chikaoka
Nair Benedicto

Walter Carvalho
Walter Firmo
Walter Sánchez
Wilson Weber
Wladimir Augusto 
Fontes
Zeka Araújo
Zé de Boni

Lista de fotógrafos estrangeiros - Coleção Joaquim Paiva

Adriana Groisman
Alberto Korda
Alejandro Bachrach
Alejandro Cartagena
Alejandro Chaskielberg
Alejandro Lipszyc
Alejandro Montes de 
Oca
Alexey Titarenko
Ana de Orbegoso
Analía Piscitelli
Anderson Wrangle
Andrey Chezhin
Annemarie Heinrich
Ansel Adams
Ardine Nelson
Arlene Gottfried
Ayoung Kim
Becquer Casaballe
Bibi Calderaro
Bill Jorden
Bonnie Newman
Boris Missirkov e Georgi 
Bogdanov
Brad Carlile
Brad Temkin
Carlos e Miguel Vargas
Christine Laptuta
Christopher 
Rauschenberg
Christopher Sims

Felix Molina
Finn O’Hara
Flor Garduño
Florencia Blanco
Françoise e Daniel 
Cartier
Frank Rothe
Frazier King
Fredrick Marsh
Georg Hornung
Giuliano Radici
Go Sugimoto
Gordito
Gregori Maiofis
Grete Stern
Halle Merrill
Han Sungpil
Helen Zout
Herman Van Den Boom
Janet Delaney
Javier Ramírez Limón
Javier Silva
Jeri Eisenberg
Jill Waterman
Jose Ignacio Vielma
Juan Travnik
Judy Gelles
Julie Brook Alexander
Julie Weisz
Julio Grinblatt
Julio Vegoenchea

Marco Casalino
Marcos López
Marcus Haydock
Marga Pels
Martín Chambi
Martin Valentin Menke
Masaki Hirano
Meike Nixdorf
Michael Lundgren
Nicolás Trombetta
Niloufar Banisadr
Pablo Garber
Pedro Meyer
Ramón Bas
Raquel Bigio
Res
Richard Drury
Richard Zoeller
Robert Bianchi
Roberto Fernández 
Ibañez
Roberto Fontana
Roberto Huarcaya
Roberto Schettini
Rosana Schijett
Sandra Eleta
Sara Terry
Sebastián Friedman
Sergei Leontiev
Seth Dickerman
Soledad López
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Claire Arnaud
Claudio Perna
Clint Imboden
Craig J. Barber
Cristina Baru
Dafne Gentinetta
Dan Burkholder
Dave Anderson
David Julian Leonard
Diana Thorneycroft
Diane Arbus
Dominic Rouse
Edward Rusha
Elaine Ling
Elda Harrington
Esteban Pastorino

Katarina Mouratidi
Kevin O’Connell
Leo Nash
Lewis Kemper
Li Lang
Lili Almog
Linda Troeller
Liz Hickok
Luis Brito
Luis Delgado
Luis Martín
Lutz Matschke
Luz María Bedoya
Magela Ferrero
Marcelo Brodsky

Susan Goldstein
Thomas Brummett
Thomas Kellner
Vadim Gushin
Vanina Feldsztein
Vee Speers
Victor Vázquez
Victoria Dias Ascoaga
Vincent Cianni
Vincent Delbrouk
Virgil Brill
Vojtech Sláma
Warren Padula
Xiao Zhuang
Zeng Han



Coleção Nakagawa Matuck

                                                                       

Rosely Nakagawa (crédito Carlos Moreira, 2015).
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Corria o ano de 1973 quando a jovem Rosely Nakagawa, 
interessada em cursar arqueologia, acabou optando 

por arquitetura (FAU/USP), pelas dificuldades de então na 
Universidade de São Paulo de gestar essa disciplina dentro da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFLCH). Entretanto, 
se queria prospectar nossos antepassados, pelos indícios da 
cultura material, partiu para outro lugar, que foi a perspectiva 
de projetos vinculados à cultura e à arte. Assim, entre o 
projeto e a realização, no encontro com o processo criativo, ou 
como as coisas ocorrem e se dinamizam, iniciou-se um perfil 
em constante formação crítica e intelectual. Sua formação 
principiou em casa, com a irmã trazendo-lhe livros de história 
da arte e de arte, e com leituras de fascículos de arte e da cultura 
recebidos da empresa Olivetti (seu pai trabalhava em uma 
empresa que fazia embalagens para a Olivetti), em italiano, 
e com reprodução de alta qualidade para a época. Ela ficou 
encantada com as imagens e a publicação, e uma em particular, 
sobre Namban art,1 marcou suas leituras iniciais sobre arte. 

Na FAU, a cultura do projeto lhe foi determinante, ou 
seja, a prática de pensar na realização e na destinação do 
processo criativo. Foi nos subsolos da FAU que encontrou 
mentores importantes: principalmente no laboratório de 
fotografia, Cristiano Mascaro, e no ateliê de gravura, Renina 
Katz. Entretanto, o primeiro laboratório que frequentou foi 
de Kenji Ota, amigo de infância de Rubens Matuck. 

1. A arte Nanban ocorreu no Japão entre os séculos XVI e XVII, influenciada pelo 
contato com os comerciantes europeus, principalmente portugueses, durante o 
Período de Comércio Nanban,  que adentra o início do Período Edo, no qual 
o país se fechou ao Ocidente, até o Período Meiji, no século XIX. 
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Sua formação em fotografia passa pelos nomes, além 
de Mascaro, de Maureen Bisilliat, Pedro Martinelli e Clode 
Kubrusly. A biblioteca da FAU, no período de sua formação, 
era a mais rica na área de fotografia, ultrapassando o 
acervo da Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP), 
mas articulavam-se de forma complementária. Frequentar 
a biblioteca da FAU, como rotina didática, ou em “visitas 
guiadas” nas explorações que Flávio Mota (idealizador da 
biblioteca e um dos principais responsáveis pela riqueza 
desta) fazia com seus alunos, possibilitando-lhes descobrir 
importantes edições no campo das artes, é, sem dúvida, um 
encontro com o objeto livro, como arte. Flavio Império junto 
com Cristiano Mascaro e Flávio Mota fazem parte da tríade 
principal de referências iniciais na FAU/USP. Em uma das 
visitas, Rosely Nakagawa teve oportunidade de ver A interação 
das cores, de Josef Albers, livro raro, todo em serigrafia, volume 
numerado, no qual a teoria das cores ficava objetivada para 
além de outros tipos de impressão. A biblioteca, então, foi 
marcante na formação em artes e em fotografia, onde viu pela 
primeira vez um livro de Henri Cartier-Bresson. E assim, os 
livros da LIFE, da Camera Work, e os livros de arte, escolhidos, 
principalmente, pela qualidade gráfica, fomentaram o seu 
campo visual.

Outra importante referência foi sua professora de 
programação visual, Diana Mindlin, que lhe trouxe o gosto 
para o campo das publicações e pelo projeto gráfico, campo a 
que dedicou um aprofundamento de pesquisa. Rosely carrega 
na lembrança um livro que Maria Bonomi trouxe para Renina 
Katz, sua professora de tipografia e xilografia, The Print – no 
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qual se podiam perceber as nuances nas reproduções dos 
variados processos de gravura –, assim como uma visita a uma 
biblioteca especial, ainda privada, a biblioteca de José Mindlin, 
pelas mãos de sua filha, Diana Mindlin. José Mindlin lhe 
mostrou um livro impresso por ninguém menos que Johannes 
Gutenberg, de sua coleção de obras raras. Incentivados por 
Renina Katz, alguns companheiros de viagem que também 
fizeram parte desse primeiro círculo criaram uma editora 
universitária, a Editora João Pereira, em homenagem ao 
funcionário responsável pela gráfica da FAU, e que acolhia 
os estudantes, entre eles Milton Hatoum, Louise Weiss, Feres 
Khoury e Rubens Matuck. Tal fato ocorreu em plena ditadura 
militar, quando era impensável dar a estudantes acesso a 
uma gráfica universitária, e por isso a justa homenagem a 
João Pereira, e sem acesso ao mimeógrafo (nesse período, 
os mimeógrafos eram o principal instrumento político na 
divulgação de ideias contra o regime militar, na produção de 
panfletos, e, portanto, muito vigiados), esse, sim, controlado 
pela repressão devido à facilidade de impressão de panfletos. 

A formação privilegiada com artistas e professores da 
FAU foi fundante de um pensamento a que depois Rosely 
Nakagawa daria continuidade em suas atividades. Com um 
perfil de organização e planejamento, desde as primeiras 
imagens que produziu, ao montar suas próprias imagens em 
álbuns e passe-partouts impecáveis, e principalmente pela 
cordialidade de sua personalidade, aberta ao encontro e às 
pessoas, em conjunto a uma formação que já demonstrava 
consistência e aderência ao fotográfico, Rosely foi indicada 
por Cristiano Mascaro para trabalhar com Thomaz Farkas 
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na abertura de uma galeria de fotografia. Essa indicação 
vem de sua proximidade como assistente de Mascaro na 
organização de mostras de alunos da FAU, junto com João 
Musa. Nesse período conhece nomes que acompanha na sua 
trajetória, como Arnaldo Pappalardo, Ion de Freitas e Kenji 
Ota. Entre as atividades no período de graduação, lembra-
se Rosely das palestras de final de semestre organizadas 
pelo grêmio estudantil com convidados como os irmãos 
Campos, Vilém Flusser e outros. Anos mais tarde, um curso 
de especialização em Semiótica, na PUC/SP, abriu caminhos 
para entendimentos sobre o lugar da fotografia digital no 
campo comunicacional e informacional, quando estudou 
teóricos, como o próprio Flusser, e alcançou mais abrangência 
sobre o fotográfico. Outros autores deixarão suas marcas, mas 
dentro de outro universo, a literatura, como o francês Stendhal  
(Henri-Marie Beyle), principalmente pelo seu entorno com o 
campo da arte, e, das leituras mais recentes, ela cita o escritor 
turco Orhan  Pamuk  quando este reflete sobre seu próprio 
processo criativo, com referências a pintores e seus processos. 
Para Rosely, “...o discurso fotográfico tem um grande ganho 
quando ele se aproxima da edição na literatura”.2

Certo dia, em plena Vila Madalena, pelo ano de 1979, 
Thomas Farkas bate à porta de sua casa-ateliê. Não o conhecia. 
A pacata Vila Madalena, situada entre o bairro de Pinheiros 
e Alto de Pinheiros, oferecia, para os estudantes da USP, um 
lugar de baixo custo de aluguel, depois da invasão do CRUSP 
pelas forças repressoras do regime militar, e não distante da 

2. Trecho extraído de entrevista com Rosely Nakagawa no dia 24 de novembro 
de 2014, em seu ateliê, em São Paulo.
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universidade. A vila oferecia também uma sociabilidade 
das ruas, das conversas nas esquinas, e dos poucos bares de 
então, e também uma convivência com os velhos moradores 
das pequenas casas que coabitavam o espaço público. A 
feira de frutas e legumes, aos sábados, com o tradicional 
pastel, prosseguia nas cervejas do Sujinho. Todos, de alguma 
forma, se encontram nos espaços públicos; e, no circular das 
informações que afloravam desses encontros, surge uma nova 
forma social para jovens que tinham crescido na carência de 
informações do regime autoritário. 

Assim, instalou-se nesse território um conjunto 
heterogêneo de jovens com diversas formações, ainda 
estudantes, e mesmo outro grupo de agitadores culturais que 
encontrou na sociabilidade da vila um lugar de encontro e 
fermentação de ideias políticas e culturais. Havia na vila toda 
uma gama de realizadores, entre eles um grupo importante 
de realizadores de cinema envoltos em um clima de produção 
independente e de resistência. No período dos anos 1970, 
entrando pelos anos 80 do século passado, muitas produtoras 
se instalaram na Vila Madalena, a maior parte oriunda do curso 
de Cinema da Escola de Comunicação e Artes da Universidade 
de São Paulo. Nomes ainda desconhecidos agitavam a cena 
cinematográfica e tornaram-se, hoje, produtores e diretores 
reconhecidos no cinema nacional. Outros jovens artistas e 
agitadores culturais circulavam pela Vila Madalena nesse 
período, que acabam se encontrando na ideia da Feira da Vila 
Madalena, com sua primeira versão em 1979, na Rua Fradique 
Coutinho. Era uma forma de ocupação dos espaços públicos, 
tão velados e proibidos pela ditadura militar. 
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O convite para trabalhar com Thomaz Farkas abre para 
a jovem arquiteta e artista um campo inédito a ser explorado: 
a constituição de uma galeria de fotografia em São Paulo. O 
cineasta, ainda não conhecido como fotógrafo, o que ocorrerá 
a partir da relação com Rosely em 1987, e dono de uma das 
maiores empresas no campo da óptica e da fotografia, a 
Fotoptica, se interessa em abrir um espaço para a produção 
fotográfica brasileira, e a jovem Rosely adentra um campo 
muito pouco explorado na história da fotografia brasileira, 
que é a visibilidade dessa produção em um espaço chamado de 
galeria. Inaugura-se, assim, um novo status para a fotografia, 
mesmo que já tivesse espaço em museus e centros culturais, 
ainda de forma incipiente: o lugar da galeria de fotografia; 
e, no caso específico da Galeria Fotoptica, dialogava com 
independência dos circuitos oficiais. Rosely convidou suas 
referências no processo de sua formação na FAU para 
formarem um conselho na galeria: Aracy do Amaral, Renina 
Katz, Diana Mindlin e Flávio Mota. Aqui, importa salientar que 
o conselho era formado por pessoas que tinham uma formação 
e um campo de visão para além do fotográfico, ou seja, apesar 
de a Galeria Fotóptica ser especializada em fotografia, seu 
conselho era mais amplo que o campo restrito do fotográfico, 
algo muito inovador para a história da fotografia no Brasil. 
A intersecção entre o campo mais amplo da arte, vinculado 
a uma galeria, tem precedente histórico nas Littles Galleries 
291, do movimento Photo-Secession, nas primeiras décadas 
nos Estados Unidos, com Alfred Stieglitz à frente. 

Cabe lembrar que, nesse momento, outro importante 
projeto estava em processo no Museu da Imagem e do Som de 
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São Paulo, sob a coordenação de Boris Kossoy, com auxílio de 
Eduardo Castanho: o projeto Fotografia de Autor, que revelou 
muitos jovens fotógrafos para a cena brasileira. Também se 
gestavam junto à Funarte a criação do Instituto Nacional 
de Fotografia (extinto por Color, e nunca mais recriado), 
também o Gabinete de Fotografia da Pinacoteca do Estado, 
sob gestão de Rubens Fernandes Junior (durante a gestão 
de Fábio Guimarães), e iniciativas com a Fotogaleria no Rio 
de Janeiro. Também é a época em que afloram as agências 
de fotografia independentes, como a Agil e a F4, quando 
fotógrafos cooperativados se juntam para trabalhar fora das 
redações e com pautas próprias. O rico período também tinha 
nos encontros de fotografia de Campos de Jordão, organizados 
pela fotógrafa e crítica Stefania Bril, uma inspiração para o 
que vem a ser as semanas nacionais de fotografia. Stefania Bril 
abria também um lugar para a crítica fotográfica no jornal O 
Estado de São Paulo e na revista Íris, veículos de comunicação 
nos quais escrevia com assiduidade. Podemos localizar no 
final dos anos 1970 uma vontade e um desejo de afirmação 
do fotográfico, para os quais a Galeria Fotóptica irá cumprir 
um papel fundamental na afirmação da autoria no campo da 
produção fotográfica.

A Galeria Fotóptica tornou-se um ponto de referência 
entre fotógrafos, artistas e intelectuais, constituindo uma 
rede de relações fundada nos encontros presenciais, que 
extrapolavam as aberturas das exposições. Rosely Nakagawa, 
então com 25 anos, aceita e conduz, com Thomaz Farkas, 
essa que podemos considerar uma primeira e efetiva galeria 
independente em São Paulo, que congregará o meio artístico 
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e intelectual no seu entorno. A experiência de um espaço 
expositivo já ocorria na loja da Fotóptica, na rua Conselheiro 
Crispiniano, no centro de São Paulo. O corredor que levava à 
loja era muito frequentado pelos fotógrafos profissionais em 
busca dos serviços laboratoriais e de materiais fotográficos, 
e os trabalhos expostos eram selecionados das encomendas 
profissionais. Desidério Farkas (nome de nascença Farkas 
Dezső, húngaro), pai de Thomas Farkas, chegou ao Brasil em 
1930, quando Thomas Farkas tinha somente seis anos, e foi 
um dos fundadores da Fotóptica. Segundo Rosely Nakagawa, 
ele fazia uma seleção das fotos dessa galeria que se tornavam 
os cartões da empresa. A galeria era composta por fotografias 
ampliadas pelos clientes, e do próprio Farkas, participante 
ativo do Foto Cine Clube Bandeirantes (que estava instalado 
na sobreloja da Fotoptica). Então, já havia uma primeira 
experiência expositiva, mas ainda de forma não independente. 
A Galeria Fotóptica viria a concretizar esse lugar de destaque 
como espaço expositivo e agregador de intencionalidades e 
desejos latentes do meio fotográfico. 

Nesse sentido, Rosely Nakagawa entra em universo 
diferente do ambiente universitário, importante para sua 
formação, e amplia a primeira rede de relacionamentos no 
meio fotográfico, conduzida pelas mãos de Farkas. Com 
nome provisório de Foto Galeria Fotóptica, iniciou-se em 
1979, quando ela convidou dois editores das principais 
revistas semanais, Hélio Campos Mello, da IstoÉ, e Sérgio 
Sade, da Veja, para organizarem uma mostra de imagens 
das manifestações que começavam a efetivamente colocar 
o regime autoritário em crise; eram fotos das manifestações 
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sindicais, das greves dos metalúrgicos e dos bancários em 1978 
e 1979, um primeiro momento da retomada das liberdades 
democráticas nas ruas, depois das manifestações estudantis 
que resultaram na invasão da PUC-SP em 1977. A escolha da 
primeira exposição demonstra uma atitude de enfrentamento 
com o regime autoritário, em processo de transição (a Lei 
da Anistia é promulgada em 1979), abrindo espaço para 
imagens que não circulavam nos meios, ou eram censuradas, 
expondo as tramas da sociedade civil que procurava respirar 
as chamadas liberdades democráticas. Acentuava-se também, 
e se dava visibilidade para a presença de editores de fotografia 
dentro das redações. Foi acertada uma mesa-redonda durante 
a exposição, o que não ocorreu, pois, segundo Rosely, 
conflitos políticos dentro das próprias redações bloquearam a 
realização do evento, e, com as portas fechadas da galeria, um 
grande público se concentrou em frente, conforme mostram 
imagens do dia. Essa primeira manifestação, a partir de uma 
dificuldade da realização da mesa, pode ser considerada como 
um lugar para a aderência de sociabilidade que a galeria iria 
proporcionar aos frequentadores, que se formavam enquanto 
público. Ao mesmo tempo, tudo era experiência, não havia 
referências no funcionamento de uma galeria de fotografia, e 
mesmo a figura do curador era algo ainda em formação, sem 
definição a priori. As exposições eram um encontro entre 
ela e o artista, no qual se discutiam o processo expográfico, o 
espaço expositivo, a produção das imagens pelo laboratório da 
Fotóptica e a própria escolha das imagens a serem expostas. 
Muitas vezes ocorriam visitas de Rosely ao arquivo pessoal 
do fotógrafo para conhecer de perto o conjunto da obra, o 
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que a aproximava mais ainda dos autores, selando relações de 
confiança. Essas relações perduraram e perduram no tempo, 
até os dias de hoje, com vários fotógrafos, e as aproximações 
com a trajetória horizontal dos autores são observadas de 
perto para abarcar o conjunto de suas produções.

Não havia no Brasil uma cultura expográfica efetiva 
do fotográfico, além das exposições fotoclubistas, muito 
tradicionais no modo de expor, e, mesmo assim, a própria 
e revolucionária exposição Estudos Fotográficos, de Thomas 
Farkas no MASP, em 1949, que produziu uma organização 
espacial inovadora, não se reproduziu como uma escola. 
Essa cultura inicia-se em nosso país com algumas iniciativas, 
junto com a Galeria Fotóptica, que foi um dos nossos espaços 
articuladores de um modo de ver e de expor.

Dentro da empresa, com uma função gerencial, Rosely 
Nakagawa participava das reuniões administrativas, mas as 
atividades da galeria não eram lucrativas, do ponto de vista 
empresarial. Porém, com Thomaz Farkas ao seu lado, a galeria 
era uma vitrine da marca para o campo dos profissionais da 
fotografia, e, assim, a documentação fotográfica do banco 
de imagens de Rosely indica a importância da frequência 
de pessoas na galeria, além dos nomes mais importantes 
do período. As imagens foram uma forma de consolidar a 
importância da marca Fotóptica aliada a uma experiência no 
campo da criação artística, especificamente do fotográfico.

Assim, nomes do campo fotográfico e da arte, já 
conhecidos, e outros, em formação, destacam-se nas imagens 
documentais do acervo de Rosely Nakagawa: Maureen 
Bisilliat, Pierre Verger, Nair Benedicto, Cristiano Mascaro, 
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Araquém Alcântara, Cássio Vasconcelos, Luis Humberto, 
Chico Albuquerque, Carlos Moreira, Bené Fonteles, Arnaldo 
Pappalardo, Beatriz Schiller, Wesley Duke Lee. Intelectuais, 
artistas, jornalistas aparecem nas imagens: Washington Racy 
(então professor da ECA/USP), Aldemir Martins, Moracy de 
Oliveira (então crítico de fotografia no jornal O Estado de São 
Paulo, e tornou-se editor da Fotóptica), Luise Weiss, Carlito 
Maia, Fábio de Magalhães, Alex Flemming, Aguilar, Sérgio 
Jorge, Antunes Filho, Henfil, João Paulo Capobianco, entre 
outros. Conta Rosely que Ignacio de Loyola Brandão morava 
perto e era vizinho da galeria, e um assíduo frequentador, e que 
depois colaborou com textos sobre alguns ensaios fotográficos. 
Entre os nomes que compõem o universo estelar, destaca-se 
Sebastião Salgado, ainda desconhecido do grande público; e 
à sua primeira exposição em São Paulo, que tinha passado 
anteriormente pela Funarte, no Rio de Janeiro, compareceram 
somente quatro pessoas na abertura, uma delas a própria Rosely 
Nakagawa. Ou seja, esse panteão de nomes conhecidos e ainda 
desconhecidos alude a uma constelação que inspira e conspira 
para um lugar de referência na história da fotografia brasileira. 
Funcionava junto à galeria uma livraria especializada em livros 
de fotografia, o que tornava o local um ponto de encontro para 
conversas e para folhear livros muitas vezes inacessíveis nas 
livrarias tradicionais. Assim, estamos efetivamente no campo 
de uma sociabilidade construída no dia a dia e na constituição 
de uma rede inicial no campo fotográfico, em conjunto 
complementar com outros eventos do período. 

A galeria dividia espaço a partir de 1985 com a produção 
do Festival de Super8, coordenado e idealizado por Solange 
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Farkas, na Rua Bela Cintra. Depois, naturalmente, uma nova 
sede para a galeria estava nos planos, sobretudo porque havia 
também mudanças no formato e o vídeo começava a dominar 
o campo da vídeo-arte. Nesse momento, com a galeria ainda 
sem espaço próprio, o conhecido artista plástico Flávio Shiró 
apresenta-lhe Alécio de Andrade, cuja exposição ocorrerá no 
MAC/SP, pela oferta de Aracy Amaral, de uma sala dentro 
do museu. Rosely Nakagawa realizará também uma grande 
curadoria envolvendo alguns fotógrafos que tinham passado 
pela galeria, entre outros, abordando o fotojornalismo nas 
décadas de 60, 70 e 80. Com a mudança para a nova sede, 
novos desafios se apresentavam nos intercruzamentos do 
campo das artes:

Até que nós mudamos de sede para a Rua Cônego Eugênio Leite, 
onde eu já tinha feito algumas experimentações também, de 
fazer a relação da fotografia com outras mídias, não só o vídeo, 
mas também gravura, artes gráficas, e eu sentia que estava no 
momento de expandir um pouco a minha investigação, não ficar 
só na área da fotografia, porque eu achava que isso era uma coisa 
empobrecedora para a fotografia diante de uma mudança não 
só do processo, mas também como dos recursos e até da época 
em que se produzia a fotografia.3

O interesse de Rosely Nakagawa centra-se fortemente 
no acompanhamento de processos de criação, entendidos 
dentro de uma concepção temporal nas relações que construiu 
no decorrer dos anos com os fotógrafos, ou mesmo no 
processo de algum tipo de técnica específica de um autor. 

3. Trecho extraído do depoimento de Rosely Nakagawa no III Seminário Studium, 
Unicamp, novembro de 2013.
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Esse envolvimento implica aproximação com os processos 
de decisão de temáticas, escolhas plásticas e a entrega no ato 
de criação. O envolvimento com a galeria permitiu adentrar 
um vasto campo de relações e acompanhamento de escolhas 
estéticas, o que implica também as aproximações com os 
sujeitos, com os autores, entre 1979 a 1986, período em 
que esteve à frente da gestão da galeria. Nesse momento, a 
dinâmica da galeria começa a tomar um rumo com o qual 
ela não mais se identifica como um projeto pessoal, uma 
primeira crise; então passa a organizar todos os dados desses 
anos, e pensar em novos projetos independentes no campo 
criativo para além do fotográfico, mas ainda no campo das 
artes, quando o perfil curatorial se refina e se define. Os 
espaços dos festivais, das semanas de fotografia, as leituras de 
portfólios rearticulam e atualizam os gestos iniciais, e a ideia 
do projeto e de sua materialidade irá envolver o ato criativo 
até a expografia.

Rosely acompanha processos criativos de fotógrafos de 
forma vertical, sobre determinado projeto em especial, como 
também acompanha trajetórias temporais. Entre os artistas 
que compartilharam, ou compartilham suas produções, 
cita Carlos Moreira. Conheceu-o mais proximamente ao 
convidá-lo para uma exposição na Galeria Fotóptica. Ele já 
havia realizado uma exposição na FAU, e, depois, a mesma 
exposição teve lugar no MASP. Moreira lhe trouxe um material 
diretamente ligado a essa produção, mas não editado, e 
com fotos muitas inéditas, e ampliadas no mesmo padrão. 
Nessa experiência com o artista, questões como tema foram 
descartadas, e pensou-se na forma, em uma edição aberta. 
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Rosely destaca que essa relação com Carlos Moreira levou 
a um deslocamento do modo como até então pensava, pois 
Moreira trazia referências visuais a cada imagem de seu 
portfólio; um encontro com a alma do fotógrafo, conforme ela 
ressalta. Antes, sua visão sobre ensaios fotográficos era mais 
fechada, ou com temática mais recortada, como referência 
ela citava o fotógrafo Bruce Davidson e o famoso ensaio East 
100th Street. Davidson esteve por dois anos em pesquisa 
fotográfica sobre essa rua do Est Harlem, em Manhatan, e 
depois exibida no MoMA – Museum of Modern Art. Esse 
ensaio tinha sido apresentado a ela por Mascaro em um curso 
de fotografia realizado na Enfoco – Escola de Fotografia, em 
São Paulo. A característica de documentação social e política 
nas fotos de Davidson se contrapunha ao ensaio de Moreira, 
com inspiração na pintura e na filosofia. A relação com a obra 
de Moreira inicia-se com essa exposição, e continua nas longas 
caminhadas que ele fazia cotidianamente por São Paulo e 
para as quais a convidava. Eram perambulações pela cidade, e 
Rosely se surpreendia com os lugares em que ele parava para 
fotografar: situações banais, os espaços e objetos encontrados 
na flanagem; mas, como Atget, com o estudo e a presença da 
luz, da escala e da composição. Essas caminhadas também 
ocorriam com Flavio Mota, que ele chamava de “caminhadas 
peripatéticas”, da FAU até a casa dele, em Perdizes. Com um 
simples caco de azulejo, um universo relacional no campo 
da arte e da cultura abria-se pelos simples detalhes das cores, 
da materialidade etc. Uma arqueologia da cidade, para a feliz 
experiência de uma ex-futura-arqueóloga, e que remetia a 
processos civilizatórios. E nessa junção de experiências nas 
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diferentes caminhadas, o fotógrafo Carlos Moreira situa-se no 
que Rosely chama de “arqueólogo urbano”, que retira camadas 
de significado dos lugares e das coisas. As caminhadas com 
Moreira ainda ocorrem, assim como as edições das imagens;  
quando ele pensa ter um material produzido, chama a amiga  
para um diálogo e um pensamento sobre essa produção.

No final da década de 1980, a proximidade de Rosely com 
Thomaz Farkas abriu-lhe duas frentes. Primeiro, a descoberta 
do fotógrafo Farkas, e a descoberta de sua coleção de 
fotografias. Interessada na ideia do novo campo que também 
se abria como um mercado promissor, ela se envolveu também 
no mundo dos colecionadores, ao ser convidada a promover 
uma exposição sobre colecionadores na Galeria Collector’s, de 
Andre Boccato: procurou então cercar o universo desse tipo 
de imagem, ou seja, o campo do colecionismo, ainda muito 
prenhe no Brasil. Questões da tiragem, da permanência e da 
qualidade de impressão irão orientar esse caminho. Nesse 
sentido, o próprio Farkas lhe apresentou sua coleção, com 
Ansel Adams, Edward Weston, Paul Strand e outros. Tudo 
muito bem guardado e aclimatado. Além da descoberta da 
Coleção Farkas, caixas guardavam cópias originais de suas 
produções do tempo do Foto Cine Clube Bandeirantes, com os 
respectivos selos de premiação e de exposição. Assim, Rosely 
se ocupou por dois anos na pesquisa que resultou na exposição 
de Farkas, realizada pela primeira vez no Masp, em 1997, e 
na edição do respectivo livro. Em 2001 ocorreu no IMS do 
Rio de Janeiro e, em 2000, no Centro Maria Antonia/USP. Em 
2005, em cocuradoria com Diógenes Moura, fez a exposição 
Brasil e Brasileiros no Olhar de Thomaz Farkas, na Pinacoteca 
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do Estado (São Paulo), consagrando, assim, a longa e frutífera 
relação com a produção criativa e colecionista de Thomaz 
Farkas (a mostra teve também trajeto internacional, sendo 
exposta na Embaixada do Brasil na França, e sob gestão de 
Teresa Siza foi apresentada no Centro Português de Fotografia, 
na cidade do Porto, em Portugal).

As fotos que ganhou de Thomaz Farkas são cópias 
vintages com muitos selos comemorativos e premiações, 
alguns internacionais de salões fotoclubistas. São duas fotos 
e muito importantes dentro da coleção, não somente por 
serem cópias únicas, mas porque impregnadas pelo afeto e 
pelo carinho que elas carregam e emulam no contexto da 
relação entre os dois.  

No final dos anos 1980, precisamente na passagem 
de 1989 a 1990, Collor assume a presidência do país e 
extingue a Funarte, e consequentemente é também o fim do 
InFoto – Instituto Nacional de Fotografia, e das semanas de 
fotografia.  Entretanto, um grupo articulado por Stefania Bril 
se encontrava na Casa Fuji no final dos anos 1980, quando 
ela pensava realizar o Mês da Fotografia em São Paulo, e daí 
surgiu o NAFoto – Núcleo de Amigos da Fotografia (Rosely 
Nakagawa, Rubens Fernandes Jr., Fausto Chemont, Juvenal 
Pereira, Iatã Canabrava, Marcus Santilli, Isabel Amado, Nair 
Benedito). A partir desses encontros, Rosely manteve projetos 
em comum com Bril na própria Casa Fuji, e, assim, com o 
falecimento de Bril, logo em seguida, Rosely foi convidada 
para assumir a Casa da Fotografia Fuji em 1990, substituindo-a 
na coordenação do espaço cultural. Para Rosely, a constituição 
do Nafoto foi uma reação paulista à extinção do InFoto.
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Em novo espaço de gestão e coordenação, e com tempo 
para se dedicar, Rosely passa a fazer leituras de portfólios 
de novos fotógrafos, algo para que não dispunha de tempo 
na Galeria Fotóptica, pois, ao contrário, agora tinha uma 
estrutura operacional que facilitava outras atividades afins. As 
novas condições permitiram também a internacionalização de 
suas atividades, realizando leituras de portfólios no exterior, 
e possibilitando amálgama com o que ocorria na Casa Fuji, 
como a exposição Revelações, em que ainda se destacaram 
Livia Aquino, Dorival Moreira, Renato de Cara, entre outros. 

Sua atuação será marcante, resultando dez anos depois 
em uma grande retrospectiva abarcando a produção 
fotográfica que passou por esse importante espaço da década 
de 1990. Como na Galeria Fotóptica, a exposição que abriu 
o espaço foi ligada a uma produção de fotojornalismo, 
mas agora de uma produção independente com uma 
retrospectiva de uma das primeiras agências de fotografia 
no Brasil, como a Ágil, em Brasília. O Olhar da F4, primeira 
exposição, foi uma coletiva de trabalhos da Agência F4. A 
agência foi um ícone na fotografia brasileira. Criada em São 
Paulo, teve entre os seus primeiros fundadores Juca Martins, 
Nair Benedicto e Ricardo Malta. Funcionou depois com uma 
cooperativa e incorporou nomes conhecidos: Rogério Reis, J. 
R. Ripper, Maurício Simonetti, Salomon Cytrynowicz, Zeca 
Guimarães, Zeka Araujo, Paula Simas, Miguel Chikaoka, 
entre outros.

 Foram nada menos do que 55 exposições realizadas em 
dez anos, e com uma frequência de mais de 45 mil pessoas, 
configurando em importante espaço de formação de público. 
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A biblioteca da Casa da Fotografia Fuji, criada por Stefania 
Bril e Maria Christina Barbosa de Almeida, foi referência 
relevante no momento, e muitos pesquisadores, interessados 
e fotógrafos ali iam para procurar informações, em uma 
época em que era muito difícil o acesso aos livros importados 
e também com um alto custo de impressão no Brasil. A 
biblioteca foi doada para o Senac, que naquele momento 
tinha intenções de começar a formação universitária na área 
de fotografia.

A primeira década do século XXI abre outra porta 
importante para seu trabalho já consolidado e legitimado 
como curadora: convidada por Martine Birnbaum (então 
gerente de comunicação e programação da FNAC Brasil), 
Rosely programa e organiza uma série de exposições de 
fotógrafos convidados que percorrem todas as galerias das 
lojas FNAC no Brasil, e também se constitui a Coleção FNAC 
de Fotografia Brasileira, pois, de cada fotógrafo, uma imagem 
era escolhida para compor a coleção. Essa atividade rende ao 
final de uma década a publicação Encontros com a fotografia 
(Editora Tempo D’Imagem), dois livros com imagens e um 
DVD, para comemorar os dez anos de atividades da FANC 
no Brasil. Imagens e depoimentos de quarenta fotógrafos 
brasileiros compõem essa edição, que permite ao leitor ter 
uma experiência com o autor e suas concepções do fotográfico, 
e também de seu processo criativo. Nessa conjunção, o 
paradigma do fotográfico entra em ruptura de suporte, e as 
tensões entre o analógico e o digital irão compor um estado de 
transição nos processos criativos e de reprodução. Percebe-se, 
assim, a atuação de Rosely numa perspectiva de abrangência 
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e divulgação nacional, assim como na consolidação de uma 
coleção de fotografia brasileira.

Em 2009, ao realizar a organização de todo seu material 
guardado durante anos, uma vibrante descoberta torna-se 
realidade, e sua coleção toma forma e lugar na sua vida, como 
ela diz, durante uma segunda crise. Foi quando, remexendo 
seus envelopes reservados a cada autor, de seus muitos anos 
de relação, afloram vintages assinadas, dedicadas ao processo 
de relação estabelecido nos trânsitos entre exposições, projetos 
e realizações. Muitas dessas imagens têm vida própria na sua 
história singular, seja por ser uma foto não escolhida para 
uma exposição, portanto relegada, seja pelo fato de uma 
imagem haver entrado em uma exposição pelo gosto pessoal 
de Rosely e o autor ter a ela ofertado como presente aos seus 
olhos e à sua alma. Essas histórias de cada imagem configuram 
a descoberta da coleção, pois nunca foram compradas, e sim 
fontes de encontros com essas singularidades; são símbolos 
das relações e do envolvimento entre curador e autor, uma 
relação de intrinsecalidade pactual. 

Ao retirar uma foto de Mario Cravo Neto de um 
envelope, misturada com outros documentos impróprios para 
conservação, e notar que a mesma estava sendo deteriorada 
por questões de falta de adequação na sua preservação, com 
iminentes fungos em sua vida destrutiva da emulsão, Rosely 
parou para pensar na sua própria história com os fotógrafos e 
suas imagens presenteadas. A foto lhe fora oferecida na visita 
a uma exposição de Mario Cravo Neto, sobre Nova York, em 
São Paulo, na galeria da Mônica Filgueiras; ao elogiar essa 
imagem ao artista, ele a ofereceu a Rosely. Coleções são sempre 
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singulares nas suas trajetórias e na sua origem, e quando as 
imagens lhe vêm ao  encontro, algo mágico se estabelece no 
fluxo interimagens. 

“Sem título”, Mario Cravo Neto (ensaio realizado em Nova Yorque, 1979/80).

Nesse envelope, como em outros arquivados, havia 
catálogos, convites, e muito material relacionado à atividade 
que ela manteve junto a um autor, e fotos de divulgação, 
de processos rápidos, algumas pouco fixadas e lavadas, 
misturadas com as cópias de qualidade em papel fibra com 
assinatura dos autores. O alerta dos fungos motivou uma 
ação determinada de emergir as inúmeras fotos advindas 
de relações de anos com fotógrafos. O encontro com essa 
imagem a fez entrar em contato com Mario Cravo Neto, e 
ele não se lembrava, pelo fato de ter feito uma cópia somente 
para a exposição. Foi feita quando morava em Nova York e de 
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passagem por uma situação específica, abre-se a porta de uma 
limusine e uma pessoa fica a esperar, o fotógrafo não espera. 
Essa imagem, quase única, podemos assim chamar, foi a ponta 
do iceberg da coleção. Ao encontrar outras fotos do autor no 
seu arquivo, de uma exposição na própria Galeria Fotóptica, 
notou que elas dialogavam, principalmente o adensamento 
do preto e suas nuances, que aparecem nos personagens do 
fundo neutro, que era tema da exposição.

A busca e a abertura dos envelopes fizeram emergir uma 
grande coleção guardada entre documentos no deslumbre das 
séries de imagens do próprio Mario Cravo Neto, de Carlos 
Moreira, Cristiano Mascaro, entre outros. Havia uma coleção; 
havia a consciência de uma coleção; uma consciência tardia, 
mas plena na sua história singular, em 2008. Um simples 
edital da Caixa Cultural ajudou que a consciência tomasse 
potência e lhe permitiu organizar, catalogar, recuperar e 
armazenar o conjunto de imagens. A coleção faz transparecer 
uma trajetória de vida do colecionador, das imagens e de seus 
autores. A exposição e o livro catálogo, 30 anos de fotografia, 
com quarenta obras escolhidas, abriram para o público uma 
nova coleção de fotografia brasileira, mesmo sendo uma 
feliz descoberta tardia. A exposição percorreu galerias da 
Caixa Cultural em Curitiba, São Paulo, Brasília e Salvador, 
durante os anos de 2009 e 2010. Uma feliz sincronicidade 
entre um estado de êxtase e sua organicidade, com decorrente 
visibilidade nacional, sem tempo para sobressaltos bipolares. 
Foi feita uma seleção criteriosa que mostrasse o período de 
transformação da fotografia ao longo desses trinta anos, e 
adequada aos espaços expositivos. As escolhas se deram pela 



Colecionadores privados de fotografia no Brasil 63

importância do período em que a coleção se formou, com os 
nomes que foram se tornando referências no decorrer dos 
anos, para acentuar a legitimidade da coleção, principalmente 
de autores brasileiros com os quais Rosely trabalhou mais 
proximamente e manteve um fluxo interativo e dialógico, e 
dos quais tem um maior conjunto de fotos. 

A coleção é interessante não só pelo percurso pessoal profissional, 
mas também ela compunha um panorama da produção 
fotográfica com as mudanças de suporte do analógico para o 
digital, da postura do fotógrafo e da posição que a fotografia 
ocupava dentro do panorama cultural e artístico da produção 
cultural como um todo. Então essa coleção para mim, na 
verdade, foi uma oportunidade de revisão da minha formação 
como curadora, uma possibilidade de revisão da fotografia 
a partir dos anos 70, e especialmente um questionamento do 
espaço expositivo como espaço de difusão da fotografia.4

A consciência a fez se colocar entre o produtor de arte 
e o público, localizando ou buscando as interseções do 
fotográfico com a cultura visual e artística de seu período, 
não engavetando sua produção em territórios fechados e, 
assim, entendendo as possíveis transformações de posturas 
na experiência com a arte. 

Na descoberta de muitas obras de fotógrafos amigos, 
surpreendeu algumas que foram ampliadas ainda no 
laboratório da FAU, quando era estudante e alguns de 
seus colegas e professores se destacavam na produção de 
imagens com qualidade estética e técnica. Além dos contatos 

4. Extraído da fala de Rosely Nakagawa no II Seminário Studium, em novembro, 
IA/Unicamp.
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estabelecidos na Galeria Fotóptica, e depois na Galeria Fuji, 
o encontro com o fotógrafo ocorria também nas semanas 
de fotografia, permitindo-lhe fomentar uma discussão 
sobre projetos de exposição ou projetos de publicação, pois 
os fotógrafos lhe apresentavam um material bruto, uma 
produção aberta, sem edição, e as conversas tornaram-se 
importantes para a formação de ambos, o fotógrafo e a futura 
curadora, quando esse papel social ainda estava em gestação. 
A experiência na passagem pela FNAC também introduz na 
sua coleção as rupturas entre os suportes, entre o analógico e 
o digital, tornando a coleção detentora dos tensionamentos 
estéticos desse momento, entre eles, quando negativos 
deteriorados passam a ser digitalizados e recuperados, caso 
de uma fotografia de Fernando Lemos de sua coleção.

                      

“Luz teimosa”, Fernando Lemos (1949-1952).
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O nome da coleção vem da relação afetiva e profissional 
entre Rosely Nakagawa e Ruben Matuck, que, já casados, 
mantinham um ateliê, principalmente financiado pelo 
emprego dele como ilustrador de importantes veículos de 
comunicação, pois com 21 anos já tinha um nome e uma 
carreira na imprensa. Como um dos poucos remunerados 
empregados de sua geração, e um salário relativamente 
bom, Matuck abriu seu ateliê para todos os amigos, 
disponibilizando seus materiais de desenho, pintura etc. 
Muitos do que passaram pelo ateliê deixaram seus trabalhos 
com eles, entre eles Kenji Ota, com uma grande quantidade 
de material produzido nesse espaço amistoso e generoso. 
Ota e Matuck foram amigos na infância, e, por Ota, Rosely 
viu a primeira vez as magias da luz vermelha do laboratório 
fotográfico. Pasta de Laerte, de Paulo Caruso, nomes hoje 
muito conhecidos pela trajetória e pela produção artística. 
Eram pastas que ficavam no ateliê e eram alimentadas pelos 
artistas. Rosely, com seu espírito arqueológico, organizava 
tudo, sem deixar que os rastros do tempo se perdessem, e 
as pessoas foram deixando esse material, doando, de certa 
forma, para o casal. 

Em dado momento, perceberam que tinham uma 
coleção de arte, com gravuras, aquarelas, e, por exemplo, 
duas pinturas de Aldemir Martins; e entre outros, gravuras 
de Renina Katz, Marcelo Grassman e Flavio Mota. Assim, 
existe uma grande coleção de arte, na qual um conjunto 
importante é a coleção fotográfica, com mais de 2 mil fotos, 
e que está inteiramente catalogada e conservada. Se antes 
as fotos doadas ou presenteadas pelos autores eram um 
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lugar impensável como coleção, hoje em dia, os critérios 
são mais rigorosos para uma imagem adentrá-la, quando 
o próprio tempo foi criando certa racionalidade para que 
a coleção não se perdesse nas suas singularidades. E como 
se trata de uma coleção importante, é um bem patrimonial, 
fundamentada em avaliações da área. E a ideia agora é a 
criação de um espaço público para visitação, curadorias 
dentro da própria coleção e pesquisa. Destacam-se na 
coleção em quantidade de fotos por autor: Rosely Nakagawa 
(176); Carlos Moreira (135); Luiz Carlos Felizardo (30); 
Thomaz Farkas (31); Mário Cravo Neto (24); Cristiano 
Mascaro (20); Luiz Braga (15).  

Um panorama da história da fotografia brasileira, muito 
mais ligado à afeição, ao emocional, do que a um discurso 
intelectualizado. Muito mais à história de Rosely Nakagawa, 
que, como curadora, sempre se preocupou em ficar na 
retaguarda, nos bastidores. Ou seja, ela inicia com o projeto 
do próprio fotógrafo e acompanha o amadurecimento de 
um projeto. Nestes anos, várias foram as conversas com estes 
profissionais. Muitas absolutamente informais, um pretexto 
para acompanhar o processo de desenvolvimento de uma ideia. 
É assim que ela entende esta relação entre artista e curador: uma 
forma de diálogo, de reflexão sobre as mais variadas visões de 
mundo. Como uma tradutora que intermedeia a relação do 
autor com o seu público.5

 
Coleção Nakagawa Matuck traz as nuances de um 

tesouro escondido no tempo, como muitas outras malas e 
arquivos perdidos na história da fotografia. A vocação para 

5. Simonetta Persichetti, no texto de apresentação do catálogo da exposição 30 
Anos de Fotografia, Caixa Cultural, 2009.
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a idealização de projetos constitui a trajetória profissional 
de Rosely Nakagawa; projetos esses que muitas vezes se 
mantiveram latentes e guardados no inconsciente, e que 
afloram trinta anos depois, como é o caso da Coleção 
Nakagawa Matuck de fotografia brasileira.6 A história de vida 
de Rosely Nakagawa, não somente a vida profissional, como 
também os aspectos afetivos e íntimos são intercruzados com 
a formação da coleção, quando uma coleção não era um fim 
em si mesmo, mas somente um estado de ser no universo 
fotográfico de sua vivência. A colecionadora, aqui, é a própria 
existência não consumista do imediato, e, sim, de vidas e obras 
compartilhadas.

Coleção Matuck Nakagawa

Adriana Rosset Gui Maranhão Marc Dumas
Alécio de Andrade Gustavo Moura Marcio Scavone
Ameris Paolini Guy Velloso Marcos Magaldi
Anna Mariani Hélio Campos Mello Marcos Piffer
Anucha Kubrusly Henrique Macedo 

Neto
Mário Cravo Neto

Arnaldo Pappalardo Ion Freitas Martin Chambi
Caica Janduary Simões Murilo Freire
Camila Butcher João Urban Paulo Velloso
Carlos Alberto Ebert Jorge Hirata Pedro Lobo
Carlos Moreira José Roberto Patrão Pedro Martinelli
Celso Oliveira Kenji Ota Penna Prearo
Claudia Jaguaribe Leonardo Crescenti Rita Toledo Piza

6. São 624 fotografias no total: 55 fotógrafos (01 estrangeiro); 562 Fotografias 
identificadas; 62 Fotografias ainda não identificadas. 
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Clode Kubrusly Lily Sverner Rosely Nakagawa
Cristiano Mascaro Lúcia Guanaes Salete Goldfinger
Dorival Moreira Lúcia Loeb Sandra Grunspum
Fábio Okamoto Luiz Braga Sebastião Salgado
Fernando Lemos Luiz Carlos Felizardo Sérgio Rabinovitch
Giaccomo Favretto Manoel da Costa Thomaz Farkas

Tiago Santana



Coleção Rubens Fernandes Junior
                                

Rubens Fernandes Junior (crédito Fernando Silveira, 2015).
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Rubens Fernandes Junior, ao refletir sobre como a 
fotografia surgiu em sua vida e em como ela fez parte de 

sua formação, se recorda de seus dez anos de idade em Rio 
Claro-SP. Nesta época ele possuía um projetor, uma espécie 
de episcópio em miniatura – que conserva até hoje; e com 
ele promovia eventos, nos quais passava pequenas projeções 
para amigos da rua. Com o auxílio do pai, que lhe fez um 
enrolador que passava embaixo do episcópio, produzia esses 
curtos filmes recortando quadros de tirinhas de revistas em 
quadrinhos, sendo que geralmente comprava duas revistas, 
pois precisava colar a mesma imagem na frente e no verso. 
Assim se davam suas sessões gratuitas em casa, mas que, em 
função do conselho de uma tia, passaram a ter seu ingresso 
cobrado com o valor de entrada custando cinco palitos de 
fósforo, e com a caixinha cheia entregou-a a sua mãe. Rubens 
se recorda bem dessa passagem de sua vida e acredita que 
tenha ocorrido nesse momento uma transformação de sua 
percepção.

Estudou em um colégio interno alemão chamado 
Koelle, escola muito importante em Rio Claro – ainda em 
funcionamento –, onde tinha acesso a diversas formas de 
conhecimento, incluindo idiomas, música e fotografia. Como 
Rubens morava como semi-interno na escola, dispunha de 
bastante tempo para ter seus primeiros contatos com um 
laboratório de fotografia, o que crê ter sido responsável pelo 
início de seu interesse pela área. Ele chega a se lembrar de 
haver feito ampliações de fotos para dar a colegas da escola e 
de ter assistido a uma projeção de slides produzidos por uma 
Leica, captadas as imagens por dois irmãos, jovens professores 
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alemães, filhos de Paulo Koelle,1 que criaram um laboratório 
de fotografia no colégio. O colégio Koelle foi fundado por 
Theodor Koelle em 1883 e tornou-se uma referência no 
ensino no interior de São Paulo. Desde muito cedo Rubens 
teve demasiado apreço por objetos, por sua materialidade e 
permanência. Até hoje possui alguns dos seus brinquedos de 
criança e alguns de suas irmãs também, que guardara desde 
pequeno. 

Na vida do colecionador, a presença de seu tio Henrique 
Verona Cristófani foi de grande relevância para o despertar de 
sua paixão pela fotografia. Seu tio, que na época morava em 
São Paulo, havia trabalhado com Gregori Ilych Warchavchik, 
arquiteto modernista, e ambos eram membros do FCCB – 
Foto Cine Clube Bandeirante. Em 1950 e 1960, quando esse 
tio estava em visita a Rio Claro, como de costume, carregava 
sempre consigo sua câmera e fotografava toda a família. Além 
disso, também exibia filmes de sua autoria num projetor de 
16 mm algumas vezes na casa de Rubens, outras, na casa de 
seus familiares. Seu tio foi sua referência intelectual e artística 
e lhe deu um livro italiano de fotografia que Rubens guarda 
até hoje, assim como um primeiro conjunto dos boletins do 
FCCB, depois complementado. 

Como guardador – assim se define –, ainda adolescente, 
um caso o marcou: a guarda de uma boneca que sua irmã 
dispensara; ele a guardou, e anos e anos depois a irmã 
a reconheceu entre os seus guardados, e Rubens lhe diz 
brincando: “Pois é, agora é minha...”, mas lhe devolve como 

1. Ingo e Gunnar Koelle, que até hoje são responsáveis pelo colégio. 
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memória à sua sobrinha. Outra referência era a organização 
das ferramentas de seu pai e de seu avô, ambos ferroviários; seu 
avô foi chefe de seção e seu pai foi mestre geral da Companhia 
Paulista de Estrada de Ferro. Seguindo os passos da família, 
ele estudou engenharia na FEI – Faculdade de Engenharia 
Industrial, em São Bernardo do Campo. Tinha dezenove anos, 
em 1970, quando foi morar em São Paulo, logo entrou para o 
movimento estudantil, começou a projetar filmes politizados 
e a organizar mostras de fotografia na faculdade. O espaço 
universitário mantinha possibilidades desse tipo de atividade, 
mesmo sob a repressão da ditadura militar. Fez a FEI entre os 
anos de 1971 a 1976, também fez dois anos e meio de Física 
na USP, mas foi em 1974 que entrou em Jornalismo na FAAP, 
quando já trabalhava no Estadão e surgiu a obrigatoriedade 
do diploma para exercer a profissão. Em 1976 se gradua 
nas duas faculdades, de Engenharia Elétrica, pela FEI, e em 
Jornalismo, pela FAAP, e cita que foi aluno de Jean Solari.2 Seu 
tio o auxiliou nesse período em São Paulo e foi sua primeira 
referência intelectual, ensinando-o a fotografar e também lhe 
fornecendo material sobre o assunto. Rubens guarda até hoje 
alguns desses presentes de seu tio, como citado acima: um 
primeiro conjunto da futura coleção do Boletim do FCCB.3

2. Rubens destaca que Jean Solari está um pouco esquecido, mas tem um acervo de 
80 mil imagens de um período importante da história de nosso país. Nascido na 
França em 1933, chegou ao Brasil em 1950, trabalhou em importantes revistas 
nacionais como O Cruzeiro, Manchete, Realidade, Quatro Rodas, entre outras, 
e recebeu muitos prêmios.

3. Para mais informações sugiro ver o seguinte artigo: Sobrino, Vanessa. “Crítica 
fotográfica no Boletim do Foto-Cine Clube Bandeirante, 1948-1953”. In: http://
www.studium.iar.unicamp.br/21/01.html
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Ainda na década de 1970, na USP, Rubens fez o curso 
de Física (somente por dois anos e meio, não se formando) e 
parte de um movimento chamado PHOTOUSP, do qual ainda 
possui guardados alguns cartazes impressos em serigrafia na 
FAU. O PHOTOUSP tinha por objetivo levar as produções 
para diferentes centros acadêmicos na universidade. Fizeram 
parte dessa turma pessoas como: João Musa e Raul Garcez, 
que cursavam a Politécnica; Moracy de Oliveira, que fazia 
História; Ricardo Mendes, que cursava Arquitetura e ECA. Foi 
com Musa e Garcez que Rubens Fernandes chegou a morar 
junto na região de Pinheiros e, embora já tivesse revelado 
fotos anteriormente de modo caseiro, foi em uma das casas em 
que moraram que Musa montou um bom laboratório, muito 
frequentado por Rubens, até mesmo quando já não morava 
mais com eles. O apartamento ficava na rua Teodoro Sampaio 
e por lá passou muitos artistas, fotógrafos e cineastas e iriam 
morar sobretudo num trecho dessa rua, num momento em 
que o bairro de Pinheiros e a Vila Madalena se tornavam o 
ponto de encontro da produção independente de São Paulo. 
Com o pagamento de recenseador do IBGE, no início dos anos 
70, seu primeiro trabalho pago, Rubens comprou uma Pentax 
Spomatic na Fotoptica, mas sua aventura como fotógrafo não 
durou muito, foi descobrindo outras virtudes no campo da 
fotografia. Nesse período também chegou a fazer edição de 
alguns jornais que eram, em geral, bancados por faculdades 
isoladas, como a Mauá, a FEI, a FAAP e a Getúlio Vargas. 
Entre os jornais publicados estavam o denominado Muro de 
Arrimo e outro chamado Cem Flores, título em homenagem 
a um poema de Mao Tsé-Tung.
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Rubens Fernandes percebe que sua maneira de escolher 
materiais tem certo início em uma experiência profissional 
que teve em 1972, aos 21 anos de idade, quando começava 
seu trabalho na revista Médico Moderno, na qual Vladimir 
Herzog trabalhou como jornalista e onde mais tarde Rubens 
também publicou alguns escritos. Foi lá que ele diz ter 
aprendido a ler a mídia impressa, pois cumpria a função 
de identificar diversificados materiais para recortar certos 
assuntos específicos, segundo o que lhe era pedido. A partir 
de então, começou também a recortar o que lhe interessava 
nos jornais mais importantes: no caso, fotografia e cinema, e 
que ainda guarda em seu acervo. 

Mais tarde Rubens Fernandes foi convidado por Isaac 
Epstein para dar aula na FAAP, e acentua uma identidade 
com o mestre que também fez engenharia, e o considera entre 
suas primeiras referências intelectuais. Rubens atualmente 
é professor da instituição e diretor da FACOM – Faculdade 
de Comunicação. E logo no mesmo período, em 1977 ou 
1978, também começou a ministrar aulas de fotografia na 
faculdade Farias Britto, atual Universidade de Guarulhos, 
substituindo seu colega João Musa. Começa em 1978 sua 
trajetória acadêmica ao iniciar o mestrado com a Profa. Dra. 
Lucrecia D’Aléssio Ferrara, no Programa de Comunicação e 
Semiótica da PUC. Foi também nesse período como professor 
de fotografia em Guarulhos que conheceu o também professor 
Fábio Magalhães, que viria a ser logo em seguida diretor da 
Pinacoteca e lhe abriria uma oportunidade única. 

Quando Fábio Magalhães assumiu a Pinacoteca, 
convidou Rubens para criar um espaço para fotografia no 
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museu, e foi assim que surgiu, em 1979/1980, o Gabinete 
Fotográfico na Pinacoteca. Nesse espaço pequeno, Rubens 
organizou de vinte a 25 exposições e também chegou a fazer 
grandes exposições em outro espaço do museu que tinha 
capacidade para sessenta fotos, onde expôs os três seguintes 
artistas: Cristiano Mascaro, Raul Garcez e Fernando de Tacca.4 
Rubens guardou toda a documentação de suas atividades na 
Pinacoteca que ficou na instituição, e ele mantém material 
repetido em seu acervo pessoal, e se lembra de seu avô:

Na casa do meu avô a cristaleira cheia de coisas antigas, 
familiares, que contam histórias. Tudo isso sempre me fascinou 
muito e eu nunca deixei de guardar coisas. Então, no Gabinete 
Fotográfico, eu fazia um texto, tinha um cartaz, outros textos, 
outros documentos, então, eu guardava em pastas.5

Nesse momento, em São Paulo, outras pessoas também 
estavam coordenando espaços voltados à fotografia e 
promovendo o estímulo aos jovens fotógrafos: Zé de Boni 
na Galeria Álbum; Rosely Nakagawa, que iniciava sua 
trajetória na Galeria Fotóptica; João Musa, que atuava no 
setor de iconografia da prefeitura; Eduardo Castanho e Boris 
Kossoy no MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo; 
e integra esse conjunto a Casa Fuji de Fotografia, ainda antes 

4. Entrevista realizada com Rubens Fernandes Junior no dia 6 de fevereiro de 
2015, em seu apartamento em São Paulo. Fiquei emocionado em lembrar essa 
exposição, de quando ainda eu era um fotógrafo iniciante, e, somente com 
uma individual no MIS/SP, o procurei na Pinacoteca, e consegui encontrá-lo 
somente depois de quatro tentativas. Ao apresentar o material, sobre uma vila 
de pescadores na Bahia, na Ilha de Boipeba, Rubens agendou um dia com Fábio 
Magalhães, que logo indicou o espaço mais nobre da instituição.

5. Extraído da entrevista realizada no dia 6 de fevereiro de 2015.



Fernando de Tacca76

da presença de Stefania Bril. Para que não coincidissem as 
aberturas de exposição nesses espaços, nem a repetição de 
artistas, foram realizadas reuniões entre esses coordenadores 
com o objetivo de organizar a agenda entre eles. Essa interação, 
a primeira a gerar um núcleo formativo e de divulgação, gerou 
um bom momento para a fotografia, pois dessa maneira 
conseguiram, em pouco mais de um ano, expor cerca de 
quarenta a cinquenta artistas que estavam começando a 
carreira. 

Porém, durante o mandato de Paulo Maluf, quando 
foram derrubados os casarões da Paulista, houve um grande 
manifesto e crítica ao CONDEPHAAT, o que acarretou a saída 
de Fábio Magalhães e Rubens Fernandes da Pinacoteca, como 
retaliação às suas posições sobre o assunto. Depois, os dois 
trabalharam no setor cultural da campanha do Montoro e, 
mais tarde, quando Fábio foi convidado a integrar a Secretaria 
de Cultura, levou Rubens consigo para ser seu assessor. E ali, 
tudo que era relativo à fotografia passaria por suas mãos, e 
junto com João Musa e João Sócrates Oliveira, colaborou na 
criação de um espaço adequado de preservação e conservação 
do Arquivo Iconográfico da Cidade de São Paulo, para guardar 
os negativos da história da cidade. Na época existiam de 80 
mil a 90 mil negativos, inclusive materiais de Militão Augusto 
de Azevedo, B. J. Duarte, Guilherme  Gaensly, entre outros. 

No começo dos anos 1980 passou a escrever na revista 
Íris, e entre os anos de 1984-1995 também passou a publicar 
crítica de fotografia para a Folha de S.Paulo, substituindo 
Arlindo Machado. Nesse momento percebeu a necessidade de 
estudar mais, aprofundar pesquisas para ter mais repertório, 
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referências e poder fazer melhor seu trabalho como crítico. 
Para tanto, precisou criar uma biblioteca própria e assim 
iniciou mais uma forma de apreço por guardar objetos, neste 
caso livros. Complementando sua formação, frequentava as 
duas melhores bibliotecas sobre fotografia em São Paulo: 
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Escola de 
Comunicações e Artes, ambas na Universidade de São Paulo. 
Sua formação acadêmica tem continuidade com o doutorado 
em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação de 
Arlindo Machado. Sua tese, A fotografia expandida, concluída 
em 2002, tornou-se referência no campo da fotografia no 
Brasil. 

Rubens Fernandes diz ter oito arquivos, com cerca de 45 
mil documentos distribuídos de forma organizada. Possui, 
entre eles, pastas divididas por nomes de fotógrafos em ordem 
alfabética, que vão de Alécio de Andrade até Valério Vieira, 
e nelas guarda todos os materiais que encontra sobre cada 
artista. Embora muitos materiais não estejam digitalizados, 
Rubens tem conhecimento de quase tudo o que possui em cada 
pasta e localiza com precisão, tendo uma espécie de inventário 
de cada fotógrafo. Estão guardados na pasta desde convites, 
críticas, matérias e referências cruzadas de outros arquivos e 
coleções. Sua organização é tamanha, que produziu um acervo 
próprio, acessado por ele quando necessita escrever algum 
texto. Caso não possua um material, procura complementar 
seu acervo requerendo o que necessita nos jornais O Estado de 
São Paulo e Folha de S.Paulo. Por exemplo, Rubens comenta 
que foi consultor do banco de dados da Enciclopédia Visual 
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do Itaú, parcialmente baseada em seus arquivos pessoais. 
Os materiais estão guardados, a princípio sem perspectivas 
futuras específicas, o que pode soar estranho para um leigo, 
mas quem conhece e utiliza esse tipo de informação percebe 
fazer todo o sentido aumentar e cuidar desse acervo cada 
vez mais. Essa organização de dados é, sem dúvida, uma 
fonte referencial da história da fotografia brasileira hoje para 
qualquer pesquisador, e podemos esperar no futuro estar 
disponível ao público.

Rubens Fernandes começou sua coleção indo atrás 
de tudo e de qualquer coisa que lhe chamava a atenção, 
principalmente sobre o vasto campo do fotográfico. No 
início chegou a ganhar muito material, porque muito do 
que gostava não era visto por seus fornecedores como algo 
colecionável ou mesmo de difícil venda. Este foi o caso de sua 
coleção a qual chamou de “papéis efêmeros”, ou seja, todos os 
papéis que de alguma forma se relacionam com o universo 
da fotografia. Posteriormente, quando notaram seu interesse 
por esses papéis, os valores foram “inflacionados”, mas, em 
contrapartida, Rubens arregimentou uma série de contatos 
fiéis, que passaram a dar valor a esses objetos e a procurá-lo 
quando bons materiais surgem. A partir daí começou a ser um 
pouco mais seletivo, colecionando apenas o que circunscreve 
a fotografia e tudo o que é a ela relativo. Porém, teve de fazer 
escolhas e percebeu que não seria possível adquirir negativos, 
por exemplo, pois o volume de seu acervo se tornaria enorme 
e ao mesmo tempo demandaria uma ação de preservação e 
conservação que seria impossível na época. Então, Rubens 
escolheu se focar no que chamou de “papéis efêmeros”, depois 
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em fotografias de anônimos, na fotografia vernacular e em 
revistas de fotografia e afins. 

Em seu artigo “Os papéis efêmeros da fotografia”,6 Rubens 
Fernandes faz um relato sobre seu interesse no processo 
de descarte de imagens e sua descoberta, ou visibilidade, 
como uma forma de resistência contra o esquecimento. 
Também ressalta seu intuito de colecionar e pesquisar tudo 
o que cerca o fazer fotográfico, inclusive o que ele denomina 
como “papéis efêmeros”. Esses papéis para ele são parte de 
um “inventário da humanidade”, que fornecem vestígios 
de questões sobre produção, circulação, consumo e posse 
da imagem fotográfica. Seriam os papéis efêmeros desde os 
envelopes das casas fotográficas, notas fiscais, até mesmo os 
álbuns e os suportes que foram para o lixo sem as fotografias, 
mas que tinham alguma visibilidade. A partir desse material, 
segundo ele, podemos analisar elementos não visíveis, 
como os movimentos das casas fotográficas, seus parceiros 
comerciais, o design da papelaria, as principais solicitações, o 
envolvimento com as grandes empresas do setor etc. De modo 
geral, no caso dos álbuns fotográficos, podemos identificar 
que tinham uma narrativa bastante íntima e coletiva, às 

6. Publicado no Blog Icônica, em 3 de setembro de 2012. O Blog Icônica é 
atualmente uma das principais referências no campo da fotografia no Brasil, 
e atuam juntamente com Rubens Fernandes Junior: Cláudia Linhares Sanz, 
Mauricio Lissovsky, Pio Figueiroa e Ronaldo Entler. Ver: www.iconica.com.
br. Com o título “Papéis efêmeros da fotografia”, foi um dos contemplados 
no XIV Prêmio Marc Ferrez 2014 e lançou uma publicação com análise da 
documentação coletada durante anos (São Paulo: Tempo d’Imagem, 2015), 
na qual podemos verificar uma visibilidade oculta na efemeridade desses 
documentos. O material esteve exposto na Casa da Imagem, em São Paulo 
(maio/agosto 2015). 
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vezes autobiográfica, que a família utilizava para evocar e 
celebrar a memória de momentos vividos intensamente pelos 
personagens fotografados. Rubens também observa a dialética 
entre “criação e destruição” neste processo de descarte das 
imagens, em função de uma intensificação do presente em 
detrimento do passado, num tempo de plenitude de uma 
civilização da imagem mas em que, contraditoriamente, 
muitas delas são descartadas. Rubens Fernandes pretende, 
aos poucos, divulgar o que coleciona, como já o faz no Blog 
Icônica, mas para isso precisa sempre formar e sedimentar 
conjuntos de informações aderentes a cada coleção. Sua ideia 
é partir de um material desqualificado, por vezes encontrado 
abandonado em lixos, e ressignificar essa informação, 
porém com qualificação e qualidade, por isso o cuidado na 
contextualização e no tratamento das informações. 

O importante para esse conjunto de coisas que eu busco é tentar 
dar uma dimensão para a história da fotografia brasileira, e, no 
caso, da qual a gente só conhece a ponta do iceberg. Talvez isso 
aqui seja uma primeira incursão nesse conjunto de informações, 
que faz parte da história, mas ainda não foi suficientemente 
democratizado. Como dizia o Benjamin, “a história do vencido 
ainda há de aparecer”.7

Rubens se considera um revisteiro, e as revistas também 
fazem parte de seu acervo, incluindo algumas do começo do 
século XX; por exemplo, os setenta primeiros números da 
revista Senhor, publicação importante no campo nos anos 
50 e 60. Também podemos citar outras revistas importantes 

7. Extraído da entrevista realizada no dia 6 de fevereiro de 2015.
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da segunda metade do século XX de sua coleção, como: 
revista Fotóptica; revista Irís; revista  Photo Camera (editada 
pela FC Editora no Rio de Janeiro, que teve doze números 
entre meados de 1979 e meados de 1980, da qual Pedro 
Vasquez foi um dos editores); Revista Fotosite (publicação 
mais recente, já do século XXI, em parceria com a FNAC). 
Ressaltamos a coleção da Revista São Paulo, publicação que 
teve a participação de B. J. Duarte e foi inovadora nos anos 
1930, com fotomontagens modernas. 

Em um breve artigo e também abordado em nossa 
entrevista, “Históricas revistas de fotografia”,8 Rubens 
Fernandes relata um percurso de seu encontro com um 
acervo de históricas revistas de fotografia, via sorte e acaso, 
mas também evocado pela sua rede de contatos em São 
Paulo. Através de um conhecido fornecedor, obteve esse 
acervo descartado por algum herdeiro de Eduardo Salvatore 
(fotógrafo, presidente durante décadas do Foto Cine Clube 
Bandeirante). A maioria dos materiais está com anotações do 
próprio Eduardo Salvatore. Dentre os materiais adquiridos 
por Rubens Fernandes nesse pacote estão: a coleção completa 
do Boletim do Foto Cine Clube Bandeirante, entre maio de 
1946 e dezembro de 1981; dezenas de catálogos de salões 
internacionais de fotografia dos quais Eduardo Salvatore 
participou; revistas técnicas de diversas nacionalidades; 
revista Artforum de fevereiro de 1976 e Popular Photography 
de novembro de 1976, ambas publicando textos e fotos sobre 
Hercule Florence e a descoberta isolada da fotografia no 

8. Publicado no Blog Icônica, em 17 de fevereiro de 2010.
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Brasil, tese apresentada pelo professor Boris Kossoy, nesse 
mesmo ano. E também algumas raridades: quatro edições 
raras da Revista Photographica, de 1909 (“primeiro e único 
jornal de photographia no Brasil”); as sete primeiras edições 
da Revista Brasileira de Photographia, de 1926; cinco edições 
da revista Photogramma, de 1926; doze edições da Photorevista 
do Brasil, de 1925.

Fernandes tem todas as edições da revista Mirante das 
Artes, editada por Pietro Maria Bardi, que teve projeto gráfico 
de Lina Bo Bardi e logotipo concebido por Wesley Duke Lee. 
A fotografia foi sempre valorizada por Pietro Maria Bardi em 
várias das revistas das quais fez parte, e também sabemos 
que ele introduziu de modo pioneiro a fotografia no museu 
brasileiro (MASP); possuía tal visão progressista, que sem ela 
a fotografia jamais alcançaria o espaço e a ressonância que teve 
no período, com a primeira exposição individual de Thomaz 
Farkas, em 1948. Farkas incentivou a criação do laboratório 
de fotografia, 1950, cujo responsável foi nada menos que 
Geraldo de Barros. Segundo Fernandes, em todos os números 
da revista Mirantes das Artes etc. encontramos referências ao 
movimento fotográfico do período e de anunciantes da área 
fotográfica, e cita que na revista havia uma seção chamada 
“Olho da Fotografia”, na qual houve espaço para os seguintes 
artistas: Lew Parrella, Peter Scheier, Cartier-Bresson, Dulce 
Carneiro, Gregori Warchavchik, José Xavier, Lenita Perroy, 
Pierre Verger, Hans Gunter Flieg, Marcel Gautherot, German 
Lorca, Alice Brill, Alvaro Semina, entre outros.

Rubens possui também uma importante coleção da 
revista Kosmos, porque, segundo diz, mesmo quando essa 
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revista não traz matéria sobre fotografia, contém diversos 
anúncios de casas fotográficas, o que também lhe interessa. 
Em suas andanças e garimpagens, certa vez, na feirinha do 
Bixiga, encontrou uma revista técnica feita por estudantes da 
Politécnica, com foto de capa de Thomaz Farkas. Rubens, que 
conhece bem a obra do autor e já participou de um livro sobre 
Farkas,9 não tinha essa informação, nem mesmo os familiares 
sabiam de sua participação nessa revista. Suas peregrinações, 
podemos chamar assim suas idas e vindas nas feiras, são parte 
do estabelecimento de um padrão de investigação, procura, 
garimpagem e lapidação.  

Entre 1990 e 1997, Fábio Magalhães foi diretor do MASP, 
também sendo Rubens Fernandes o curador de fotografia do 
mesmo museu. No MASP realizou uma exposição de Mário 
Cravo Neto em 1995, com sessenta fotos, que ganhou o Prêmio 
da APCA de melhor curadoria e melhor exposição do ano. 
Dessa exposição, Rubens ganhou do artista uma fotografia, 
“Luciana”, que é uma PA (Prova do Artista). A foto já esteve 
exposta em eventos no MAM e no Itaú Cultural, descrita como 
obra da “Coleção Rubens Fernandes” e, atualmente, tem alto 
preço de mercado, e foi muito disputada e vendida em um 
leilão recente no Paraty em Foco. Também quando curador 
do MASP, Rubens ajudou a criar a Coleção Pirelli-MASP, sua 
grande experiência na formação de uma coleção institucional. 

Rubens Fernandes esteve pela primeira vez no FOTOFEST, 
em Houston, como curador assistente de uma exposição junto 
com Stefânia Bril, chamada Colors from Brazil – um nome um 

9. “Farkas colorido. Viva!”. In: FARKAS, Thomaz. Thomaz Farkas, Notas de viagem. 
São Paulo: Cosac Naify, 2006, pp. 8-21.
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tanto infeliz, segundo ele, por ter sido este o mesmo período 
de presidência de Fernando Collor. Stefânia Bril não chegou 
a ir a Houston por motivos de saúde, mas outros brasileiros 
participaram do evento, entre eles Boris Kossoy, Mário Cravo 
Neto e Carlos Fadon Vicente. Nessa viagem, conhecendo de 
perto o evento, se inspirou para dar contornos em São Paulo ao 
Mês Internacional da Fotografia, organizado pelo NAFOTO 
– Núcleo de Amigos da Fotografia. 

Entrar em seu apartamento10 e fazer uma visita guiada, 
com ele nos apresentando as gavetas, pastas e arquivos, é um 
passeio pela história da fotografia brasileira, e nos impacta 
o volume de informações detalhadas sobre cada imagem ou 
conjunto de documentos. Seu acervo é imenso e se divide 
em livros, hemeroteca, arquivos e mapotecas. Nelas existem 
variados materiais, como caixas de fotografias do século 
XIX, correspondências, medalhas de Foto Clube, medalhas 
de casas fotográficas, bilhetes, brindes de estúdios, convites 
de casamentos, fax, até mesmo e-mails impressos. Os e-mails 
ele guarda apenas quando se relacionam com o trabalho, 
porque acredita que, se não o fizer, também serão esquecidos e 
desaparecerão com o passar do tempo. Além da especificidade 
de alguns materiais já citados, a divisão dos arquivos também 
é feita por temática, como, por exemplo: Fotografia e Guerra, 
Fotografia e Livros, Fotografia e Gênero. Em cada pasta 
de cada fotógrafo, guarda toda uma documentação de sua 

10. Parte de seu acervo ainda está em uma casa na qual morava, e ele está 
organizando agora toda sua ampla coleção, o que demanda tempo, mas, 
devido à sua obsessão organizativa desde o início, torna-se uma atividade sem 
perdas de informação e documentação, embora encontre ainda dificuldades 
no transporte e alocação de todo o material.
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relação com a pessoa, pois quer conservar sua história com 
as pessoas de sua geração, entretanto tudo de seu acervo está 
ligado à fotografia. Assim posto, percebe-se que o material 
de pesquisa de Rubens Fernandes é enorme, talvez maior até 
que seu tempo de vida, como ele mesmo diz, para se dedicar a 
pesquisá-lo ou organizá-lo sozinho. Por isso, sempre procurou 
ter ao menos um monitor ligado à FAAP para o auxiliar na 
organização, no recorte de materiais de revistas, jornais etc. 
Mas reclama que atualmente não consegue encontrar mais 
alunos interessados nesse tipo de pesquisa, mesmo quando 
remunerada. 

Rubens Fernandes sempre tem uma história para contar 
de seus achados, graças a seu hábito de garimpar em feiras 
de antiguidades, onde atualmente conhece e possui uma 
rede de fornecedores, mas acredita que é preciso, além desses 
contatos, ter repertório, um olhar particular para encontrar 
materiais especiais e uma mínima e rápida percepção da 
qualidade do material com que se está lidando no momento. 
Além disto, Rubens confessa por vezes comprar coisas que 
não necessariamente lhe interessam, apenas para manter 
uma relação de fidelidade com esses vendedores. Foi através 
de um desses contatos que se deparou com cinco imagens de 
German Lorca, datadas de 1952, contendo dedicatória a um 
médico. Imediatamente Rubens telefonou a Lorca, seu amigo, 
e informou sobre seu achado, então Lorca lhe pediu para 
ter acesso ao material. Quando o próprio autor das imagens 
esteve frente a elas, indignou-se por se tratar de um presente 
seu oferecido a um antigo médico de sua família e, ofendido, 
se recusou a comprar a própria obra. Sendo assim, Rubens 
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decidiu adquiri-las e hoje alcançam preços expressivos no 
mercado de arte. Lorca perdeu parte de seus negativos em uma 
inundação nos anos 60 e, por isso, certa vez pediu a Rubens 
para fotografar uma dessas imagens, e, a partir desse novo 
registro Lorca fez uma nova tiragem digital. 

Foi assim também – ele nos contou – quando deparou 
com um álbum de fotos no qual há um excelente retrato 
de Mário de Andrade como paraninfo de uma turma de 
formandos. Rubens conseguiu comprar esse álbum por 
sessenta reais, pois o vendedor não tinha conhecimento algum 
da relevância do material que tinha em mãos. Rubens confessa 
já ter recebido uma proposta de compra dessa imagem no 
valor de 10 mil reais, mas não quis vendê-la. Conta que logo 
identificou Mário de Andrade, mas se fez de despercebido, 
e o restante do álbum era de “cabecinhas”, como disse ao 
vendedor, e que não se interessava. É preciso muita frieza na 
negociação quando se encontra algo assim, e um erro pode 
significar perder a peça encontrada ou ainda perder o contato 
para futuras aquisições. 

Na Feira do Bixiga, passando por uma das bancadas, vi um 
álbum de formatura dos diplomados de 1928, do Conservatório 
Dramático Musical de São Paulo. Num olhar rápido, vi o retrato 
do paraninfo da turma, que era simplesmente o professor Mário 
de Andrade, assinado pelo fotógrafo italiano Michele Rizzo. 
Entrei em êxtase! O outro lado desconhecia a importância do 
paraninfo e do fotógrafo, e valorizava as dezenas de jovens 
moças retratadas, todas nominadas, pertencentes às famílias 
da tradicional elite paulistana. Imediatamente, negociei o preço 
e comprei. Essa diferença de foco na negociação me facilitou 
muito a aquisição do que hoje é uma das boas peças da coleção. 
Certamente, o herdeiro de uma daquelas formandas se desfez do 
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álbum, que acabou chegando à feira. Sempre tenho curiosidade 
de entender o percurso dessas peças. Os caminhos que a imagem 
percorre são um dos elementos chave de minha reflexão: do 
momento da tomada aos álbuns, depois, as diferentes leituras 
das imagens, seu descarte e até mesmo o seu desaparecimento.11

Rubens também possui algumas fotografias de Jean 
Lecocq, fotógrafo de origem francesa que fez parte do Foto 
Cine Clube Bandeirante e possui muitos textos sobre cinema 
no Boletim do FCCB. A história dessa aquisição se iniciou 
quando Lecocq morreu e sua mulher jogou tudo fora. Eram 
diversas imagens interessantes que acabaram na mão de um 
fornecedor de uma feirinha de antiguidades conhecido de 
Rubens, que mostrou a ele, mas resolveu adquirir apenas 
quatro das imagens por 600 reais, 150 cada uma, pois não 
tinha condições de comprar toda a coleção. 

A relação com Lorca também protagonizou a incorporação 
de uma foto de autoria de Gaspar Gasparian, que foi seu 
companheiro de FCCB e responsável pela própria inserção 
do fotógrafo no clube. Certa vez, Lorca estava em processo 
de mudança de residência e estava reorganizando alguns 
arquivos, quando Rubens Fernandes chegou ao local percebeu 
várias obras de Gasparian. Lorca presenteou-o com uma 
dessas fotografias, pois disse não se preocupar por ter várias 
obras do autor. Esse tipo de relação de confiança e amizade 
permeia muitas fotos que hoje fazem parte da coleção.

11. Trecho extraído do artigo de Ronaldo Entler, “Garimpando sentidos” (19 de 
outubro de 2010), no Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo: 
http://www.forumfoto.org.br/es/garimpando-sentidos/.
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Entre essas tantas histórias, existe também uma sobre 
fotografias e acervo de Jean Manzon. Tudo começou quando 
Rubens descobriu que um de seus alunos do curso de cinema 
da FAAP era neto de Jean Manzon. Tempos depois, Jean 
Pierre, o pai do aluno e filho do fotógrafo, pediu auxílio a 
Rubens Fernandes, pois não sabia o que fazer com tamanho 
acervo de materiais de seu pai, o qual abrangia cerca de 15 
mil negativos, cerca de quinhentas fotos vintage, dois bonecos 
de livros de Manzon e também três moviolas. Ao se deparar 
com o material, Rubens propôs que Jean Pierre vendesse uma 
moviola de 32 pratos em funcionamento para a FAAP. Após 
negociações e com a avaliação do acervo realizada a coleção 
foi posteriormente  vendida para uma incorporadora. Em 
agradecimento, Jean Pierre propôs que Rubens escolhesse 
quais fotografias quisesse da coleção, então ele escolheu apenas 
três, sendo que uma delas também pertence está presente na 
Coleção Pirelli-Masp de Fotografia.

Certa vez, Rubens conheceu uma pessoa próxima do 
fotógrafo Alair Gomes, então já falecido, e lhe perguntou 
se ele ainda possuía obras do artista consigo, pois tinha 
interesse em adquirir alguma sonatina ou fotografia. A 
pessoa, então, lhe mostrou o que ainda estava com ele, abriu 
um arquivo que continha um conjunto de pequenas fotos 
com o carimbo de Alair Gomes. Rubens, por fim, comprou 
algumas e montou sua própria sonatina,12 agindo como um 
editor, nesse caso. Para cada fotografia da coleção de Rubens 

12. O termo sonatina foi extraído de um conceito musical de uma peça menor 
e mais leve que uma sonata, e assim se referia Alair Gomes às suas séries 
fotográficas. 
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Fernandes, há uma história por trás. Uma de suas fotos, por 
exemplo, veio de uma troca feita de um daguerreótipo por 
uma obra de Kenji Ota. Rubens Fernandes cita seu amigo 
Pedro Vasquez, também pesquisador e colecionador, que lhe 
doou um conjunto de fotografias, incluindo um autorretrato 
de Otto Stupakoff. Conta que Pedro Vasquez, nesse momento 
da vida, desapegando-se de seu acervo, se desfez de toda a 
sua biblioteca particular, doando-a ao Museu Imperial de 
Petrópolis, junto com todo o material oitocentista que possuía.

De Boris Kossoy, Rubens tem diversos materiais, 
desde uma coleção inteira da série Antipostais (publicação 
do autor), que são caixinhas de acrílico com os chamados 
postais antipostais, até fitas de entrevistas realizadas com o 
fotógrafo, que ainda não foram digitalizadas, nem publicadas 
na íntegra. Essas fitas de entrevistas estão guardadas em 
uma gaveta, acompanhadas de várias outras entrevistas com 
pessoas de sua geração, como: Jean Solari, Cristiano Mascaro, 
Sebastião Salgado, Luiz Carlos Felizardo, Nair Benedicto, 
Tiago Santana, entre outros. Além disso, também guarda uma 
coleção completa de fotografias da Galeria Augôsto Augusta, 
que publicou um portfólio, em 1971/72, com dez fotógrafos. 
Entre eles estão: Cláudia Andujar, Maureen Bisilliat, Olney 
Kruse, Rômulo Fialdino, Stefania Bril, entre outros. Quando 
Rubens teve acesso a essa coleção, ela estava danificada devido 
a uma inundação, mas por cem reais adquiriu as fotografias, as 
quais foram todas refiladas e tiveram seu tamanho reduzido.

Rubens já fez algumas palestras sobre um álbum japonês 
e sempre causa espanto e curiosidade dos ouvintes. Uma vez 
mais, um dos seus fornecedores, que pouco sabem sobre a vida 
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de Rubens Fernandes, lhe apresentou uma mala recheada de 
fotografias rasgadas em quatro pedaços. A princípio, Rubens 
rejeitou a hipótese de levar consigo o material despedaçado, 
pensando no excesso de coisas que costuma levar para casa 
e nas possíveis reclamações de sua mulher. Depois que havia 
ido embora, pensou bem e se compadeceu da situação da 
fornecedora, já que ela havia comprado a mala de fotos de um 
catador de lixo, pensando que Rubens poderia interessar-se. 
É necessário explicar que esses vendedores de antiguidades 
têm o hábito de pagar para catadores de lixo por materiais 
de interesse de seus clientes. Ela chegou até a juntar uma das 
fotografias rasgadas, a fim de demonstrar a potencialidade 
de seu produto, sendo que nessa imagem colada havia 
um caixão com um defunto japonês em pé, em frente a 
um estúdio de fotografia e rodeado de outros japoneses. 
Apesar dos desencontros nas semanas seguintes com sua 
fornecedora, por fim Rubens comprou a mala de fotografias 
por cinquenta reais. Rubens apresentou esse álbum remontado 
em uma exposição no FestFotoPOA (Festival Internacional de 
Fotografia de Porto Alegre) e se tornou uma peça importante, 
segundo os organizadores, como uma forma educativa para 
os visitantes, ao demonstrar a importância da fotografia e 
seus esquecimentos, pela perda de significação e consequente 
descarte, ação que pertence à sua natureza ontológica.13

13. Ainda sobre o álbum japonês, Rubens Fernandes publicou um artigo, “A 
história do álbum de Japoneses”, como parte de seus textos “Colecionador 
de olhares desaparecidos [parte 1]”, de 5 de abril de 2011, no Blog Icônica. 
Existe um pequeno filme de Pedro Palhares sobre esse álbum, chamado 
Fotografias rasgadas, que pode ser visualizado no seguinte endereço: https://
vimeo.com/101310187.
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Através de sua rede de fornecedores, Rubens foi 
comprando também cartões-postais, e hoje tem guardados 
cerca de 15 mil a 20 mil cartões. Confessa que antigamente 
comprava de tudo, depois se tornou mais seletivo. Atualmente 
tem preferência por cartões do Rio de Janeiro ou de São Paulo 
e, eventualmente, do Brasil, mas que contenham a assinatura 
do fotógrafo. Embora também possua cartões diversos, como 
alguns da Revolução de 32, por exemplo. Rubens é um grande 
conhecedor da cartofilia brasileira, contudo diz que em nosso 
país conhecemos apenas a ponta do iceberg sobre o assunto e, 
a exemplo disso, diz ainda não existir um livro de fotografias 
sobre o Brasil através da perspectiva de fotógrafos que não 
foram consagrados pelo mainstream, o que ele crê ser possível. 
Embora exista material produzido por alguns fotógrafos mais 
conhecidos, como: Ferrez, Gaensly, Malta e mais outros cinco, 
no máximo. Há muitas outras pessoas ainda desconhecidas, 
como um fotógrafo de Piracicaba e outro dinamarquês de 
Rio Claro, por cujos trabalhos tem grande admiração, sendo 
que, com o material deste último, Rubens já promoveu uma 
exposição no Gabinete Fotográfico. E, da cidade de Campinas, 
se recorda da Casa Genout, que produzia fotografias e cartões-
postais, que também foram expostos por Rubens no Itaú 
Cultural de Campinas.

Como parte da divulgação qualificada de seu acervo, 
Rubens escreveu um artigo14 sobre o assunto no qual enxerga 
os cartões-postais como parte do desenvolvimento da 
comunicação, sendo postulados por ele como “mídia aberta”. 

14. “Ver é inquietar-se”. Blog Icônica, 23 de setembro de 2013.
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Os cartões-postais ganham relevância ao emergirem como 
peças “quase únicas”; ao se tornarem “objetos colecionáveis”, 
são de inestimável importância cultural. Segundo Rubens, 
os postais foram substituídos hoje pelos aplicativos como 
Instagram, Whatsapp, entre outros locais de livre e imediata 
circulação de imagens e textos. Tanto nos cartões, quanto 
nos meios virtuais, podemos verificar que os escritos que 
acompanham as imagens funcionam como uma espécie de 
comunicação especial, da esfera da privacidade, contendo 
“evidências, intimidades, enigmas, vazios, segredos e lapsos”. 
Rubens alude ao contexto texto/imagem, pois, quando 
adicionamos um texto à imagem, criamos outra imagem com 
outros atributos e complexidades, e, assim, o que deveria ser 
simples pela natureza de seu suporte passa a se comportar 
como um enigma para quem o vê com os olhos de hoje. Para 
o autor, quando se contemplam os cartões com sensibilidade, 
pode-se entender o passado com delicadeza. Parte de sua 
coleção foi exposta na Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
com curadoria de Diógenes Moura.15 A exposição apresentou 
um conjunto com 45 postais (13 x 09 cm), tipo lambe-lambe, 
que ainda não haviam sido exibido, acrescido de alguns 
documentos e publicações de seu acervo. O curador ressalta 
a importância dessas imagens, principalmente os retratos e 
sua incorporação ao acervo da Pinacoteca.

Por conhecer muitos fotógrafos de sua geração, Rubens 
manteve o hábito de fazer uma espécie de escambo de 
trabalhos, ou seja, em troca de fazer uma apresentação num 

15. “Saudade pela ausência”, outubro/abril 2012.
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catálogo de exposição, por exemplo, ganhava uma foto do autor 
em contrapartida, sendo que muitas delas se acompanham 
de dedicatória do autor. Embora Rubens também compre 
muito material, diz não ter coragem para comprar uma peça 
de 20 mil reais, porque não poderia arcar financeiramente 
com esse custo, mas talvez também seja porque seu prazer 
em colecionar não esteja nesse âmbito, apesar de também 
adquirir obras. Seu longo percurso dentro da movimentação 
da fotografia brasileira, atuando em várias frentes de trabalho, 
seja como professor, curador, pesquisador, colecionador, 
incentivador da formação, entre outras, o colocou em contato 
com a produção brasileira principalmente a partir dos anos 
1980, que o inseriu no universo fotográfico, conhecendo seus 
meandros, seus artistas e suas articulações. Rubens, como 
outros colecionadores aqui relatados, forma sua coleção 
dentro do mundo fotográfico, ou seja, o vê cotidianamente 
em suas múltiplas atividades.

Dessa maneira, parte de sua coleção de fotografias 
foram presentes de artistas reconhecidos, tais como: Alice 
Brill, Thomaz Farkas, Márcio Scavone, Pedro Vásquez, Iatã 
Canabrava, Juca Martins, Pedro de Morais, Alécio de Andrade, 
Luiz Braga, Bob Wolfenson, Bárbara Wagner, Tiago Santana, 
Mariano Klautau, Rosângela Rennó, Eustáquio Neves, Paulo 
Leite, Nair Benedicto, Elza Lima, Cristina Guerra, Milton 
Guran, Arnaldo  Pappalardo, Carlos Fadon Vicente, Cássio 
Vasconcelos, César Barreto, Klaus Mitteldorf, Mário Cravo 
Neto, Claúdio Edinger, entre outros.
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“Tesão no forró”,  Nair Benedicto (1978).

   Iatã Canabrava (Série Negros, 1988).
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Tempos depois, com o incentivo e convite de Diógenes, 
Rubens resolveu fazer uma grande exposição, em comemoração 
aos trinta anos de Gabinete Fotográfico.16 Foram selecionadas 
oitenta fotografias de seu grande acervo,17 extraídas dentre, 
aproximadamente, 250 peças de sua coleção total. Entre alguns 
dos nomes que atualmente fazem parte de seu acervo, ainda 
podemos citar: Orlando Azevedo, Leopoldo Plentz, Eduardo 
Salvatore, Jorge de Lima, German Lorca, Gaspar Gasparian, 
Jean Lecocq, Thomaz Farkas, Eduardo Simões, Otto Stupakoff, 
Pierre Verger, J.R. Duran, Juan Esteves, Bob Wolfenson, Jean 
Manzon, Fredi Kleemann, Jair Lanes, Luiz Tripolli etc. O 
curador Diógenes Moura introduz em sua apresentação um 
perfil de Rubens Fernandes Junior e de sua coleção:

A exposição Percursos e afetos – fotografias, 1928-2011 nos 
apresenta o modo de ver de Rubens Fernandes Junior, um 
colecionador e pesquisador que vem se dedicando, pelo menos 
nas três últimas décadas, ao estudo e ao entendimento dos 
processos fotográficos. A partir da busca incessante do ato de 
colecionar e pesquisar, essa trajetória transforma Rubens em 
um personagem-referência para as questões ligadas à imagem, 
principalmente no Brasil. Esse conjunto de obras vem sendo 
construído pela profunda relação estabelecida entre os artistas e o 
pesquisador, e por suas intermináveis buscas em espaços públicos 
e privados, com a intenção de criar uma coleção na qual a 
fotografia estivesse presente não apenas como “objeto do desejo”, 
mas, sobretudo, como ponto de partida para o encaminhamento 
sem fronteiras entre procura, respostas e descobertas.18

16. Percursos e afetos – fotografias, 1928/2011 – outubro/março 2012, com 
curadoria de Diógenes Moura.

17. Seu acervo ainda está em fase de organização, e o conjunto de obras e autores 
ainda não está totalmente identificado.

18. MOURA, Diógenes de. “Do olhar adiante”. In: Percursos e afetos – fotografias, 
1928/2011 (Pinacoteca do Estado, 2011:15).
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Entre seu rico e múltiplo percurso como pesquisador, 
curador, pensador da fotografia no Brasil, e com ampla rede 
de contatos na área da fotografia, que podemos perceber 
na descrição que tentei sintetizar, mas ainda lacunar, e os 
sentimentos dos encontros e despedidas – e aqui me refiro 
a um texto pessoal e emocionante quando da morte de 
Thomas Farkas, no jornal Folha de S.Paulo19 –, um lugar do 
afeto é sempre presentificado em cada imagem, como um 
estado fenomenológico, seja pelo êxtase da descoberta de 
uma imagem anônima, pelo reconhecido de um personagem 
ou ainda de um autor, seja pela relação em constante 
transformação com o olhar do colecionador. Uma história 
da fotografia brasileira está sendo contada e tornando-se 
visível pela sua paciência, persistência e obsessão, aliadas a 
um refinado processo de lapidação de seus achados, e, nesse 
sentido, a Coleção Rubens Fernandes Junior de fotografia 
brasileira está intrinsecamente envolta pela atmosfera de seu 
imenso acervo, no qual qualquer documento tem a aura de 
sua pessoalidade: um personagem-referência. 

19. Fotografia de Thomaz Farkas provocou nova maneira de ver, Folha de S.Paulo, 
28/03/2011.  
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Coleção Rubens Fernandes Junior 

Alair  Gomes Francisco B. M. Ferreira Marcio Scavone
Alex Fleming Fredi Kleemann Mariano Klautau 
Alice Bril Gaspar Gasparian Mario Cravo Neto
Antonio Sagesse Geraldo de Barros Michele Rizzo
Barbara Wagner German Lorca Milton Montenegro
Bob Wolfenson Gal Oppido Monica Vendramini
Boris Kossoy Hidelgard Rosenthal Nair Bendicto
Carlos Fadon Vicente Iatã Canabrava Otto Stupakoff
Arnaldo Pappalardo J.R. Duran Pablo di Giulio
Cássio Vasconcelos Jair Lanes Paulo Leite
Cesar Barreto Jean Lecocq Pedro Palhares
Chico Albuquerque Jean Mazon Pedro Vasquez
Claudio Edinger João Castilho Penna Prearo
Cia da Foto Jorge de Lima Pierre Verger
Cristiano Mascaro José Medeiros Raul Garcez
Cristina Guerra José Oiticica Filho Rosangela Rennó
Eduardo Fraipont Juan Esteves Sabrina Pestana
Eduardo Salvatore Juca Martins Stefania Bril
Eduardo Simões Kenji Ota Theodor Preising
Elza Lima Klaus Mitteldorf Thomaz Farkas
Eustáquio Neves Luiz Braga Tiago Santana
Evandro Teixeira Luiz Trípoli Valdir Cruz

Fernando Lemos Marcel Gautherot

Obs.: lista somente dos fotógrafos presentes na exposição Percursos e Afetos.





Coleção Silvio Frota
                        

Silvio Frota (crédito Juliano Nascimento, 2014).
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Em tempos recentes, o nome de Silvio Frota tornou-se 
conhecido através de muitas notícias nos principais 

jornais brasileiros – sobretudo pela “descoberta” da formação 
de uma coleção de fotografias brasileiras, por um colecionador 
brasileiro, fora do eixo tradicional São Paulo-Rio de Janeiro, na 
cidade de Fortaleza –, cujas principais chamadas jornalísticas 
foram a proposta de um museu de fotografia nessa cidade. De 
fato, a coleção fotográfica de Silvio Frota pode ser considerada 
emergente no nosso século; entretanto, pelas atividades de 
colecionador presente nos principais eventos de fotografia e 
artes, no Brasil e no exterior, e por um dos focos e recortes 
escolhidos inicialmente para dar uma identidade à coleção, já 
se coloca entre as principais coleções no nosso país. 

A origem e a formação de Silvio Frota dão-se na labuta da 
empresa familiar na cidade de Fortaleza. De pais industriais, 
começa desde jovem a trabalhar no ramo de móveis, nas 
duas fábricas da família. Com um irmão e uma irmã, após 
a morte de seu pai, assume plenamente o negócio familiar, 
mas com uma participação importante, para além da direção. 
Com visão empresarial, a empresa cresce no Nordeste, 
ampliando a atuação para a produção de sua matéria-prima, 
a madeira nos estados do Pará, Maranhão, Rondônia e 
Acre. Assim, montou uma cadeia de lojas no Nordeste todo. 
Nos anos 90, independente do Plano Collor, resolve sair do 
ramo por problemas pessoais. Também, devido às próprias 
idiossincrasias que ocorrem sempre nas empresas familiares, 
houve a separação, quando ele já havia incorporado uma parte 
importante da empresa. Na sua saída montou outros negócios, 
com a parte que lhe cabia, inclusive algumas lojas da rede 
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que eram somente suas, e com o tempo foi diversificando as 
atividades para o campo da construção e incorporações, e o 
mercado financeiro, e com foco também na ampliação do 
mercado brasileiro através de shopping centers. 

Desde os anos 70 incentivou jovens artistas realizando 
exposições em suas lojas, conhecidas como Móveis Jacira, que 
na ocasião já estavam expandidas também no Pará, Salvador, 
Recife, além de Fortaleza. O gosto pela cultura e pela arte o faz 
efetivamente começar uma coleção de arte brasileira nos anos 
80, principalmente de pinturas, quando passa a ter o gosto do 
colecionismo. Silvio Frota é um autodidata, tanto no campo 
empresarial – não fez curso superior –, como na formação no 
campo das artes. A formação em cursos nos Estados Unidos 
e na França abriu a consciência para a importância da arte, e 
também para o lugar e o valor dos museus. Os cursos foram 
na área de gestão empresarial, mas a vivência e a experiência 
no exterior trouxeram mudança na forma de ver a cultura e os 
agentes da produção criativa, ou seja, os artistas. Seus filhos, 
formados na França e na Suíça, foram trazidos para trabalhar 
com ele e compartilham seu projeto de criação de um museu 
de fotografia em Fortaleza, para abrigar a coleção e também 
desenvolver ações de formação, como atividades não formais 
de educação para a imagem e para arte.

A coleção de arte brasileira começa com um quadro do 
pintor modernista Orlando Teruz, quando Silvio Frota inicia 
sua vocação colecionista participando de leilões, desgarrando-
se, assim, da produção local, primeira atividade, para pensar 
uma coleção mais abrangente e nacional, e com um artista 
ainda pouco valorizado pelo mercado naquela época. Como 
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autodidata, começa a se interessar e estudar o campo da arte 
brasileira; e por causa das atividades empresariais, com presença 
no eixo Rio-São Paulo, frequenta os leilões, onde fica evidente 
sua formação dentro do mercado de arte, ou seja, adquire um 
conhecimento que já lhe era nato na formação em negócios. 
O gosto pela pintura, entretanto, está fincado nas primeiras 
exposições que patrocinou em sua rede de lojas nos anos 1970. 

Como um neófito, Silvio Frota procurou orientação para 
sua formação e de sua coleção, entre eles cita principalmente 
Jones Bergamin. A importância da aproximação com 
Bergamin deve-se à atuação que este começa a ter desde 
1971, com a criação da Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 
incentivadora dos leilões que ocorrem nos anos subsequentes, 
e com um corpo notável de conselheiros. Bergamin irá 
assumir a direção da Bolsa de Arte em 1985, e, nesses anos, 
o Rio ainda estava muito à frente da ideia de um mercado de 
arte no Brasil, mas a partir de 2001 a empresa abre uma sede 
no conhecido bairro dos Jardins em São Paulo. Importante 
nessa aproximação é a ampliação da Bolsa de Arte no campo 
da fotografia: patrocina, em 2005, a exposição Fragmentos 
– Modernismo na Fotografia Brasileira, com curadoria de 
Iatã Canabrava, na sede paulistana, e que percorre depois 
várias cidades; e irá realizar o primeiro importante leilão de 
fotografias no ano de 2008, com curadoria de Isabel Amado. 

Em São Paulo, outra influência importante citada por 
Silvio Frota foi de J. Peter Cohn, fundador da Dan Galeria, em 
1971, junto com sua esposa, Gláucia S. Cohn. Tal galeria focou 
desde o início exclusivamente a Arte Moderna Brasileira, 
representando os nomes mais importantes do cenário do 



Colecionadores privados de fotografia no Brasil 103

país, e atualmente tem recorte ampliado, com a criação do 
Departamento de Arte Contemporânea, dirigido pelo filho 
do casal, Flávio Cohn.

Ao se aproximar de dois importantes espaços no 
emergente e ainda não consolidado mercado de artes no 
Brasil, e com a orientação dos nomes citados acima, Silvio 
Frota irá se formar e estender sua formação sobre arte 
brasileira e principalmente participar da construção desse 
mercado, chegando ao momento certo para otimizar sua 
coleção de pinturas, principalmente através das relações em 
São Paulo. Cita também Maurício Pontual, e sua galeria no Rio 
de Janeiro, e depois se integra ao seleto grupo de investidores 
em artistas nacionais, e passa a conhecer e frequentar o 
universo dos marchands e galeristas. 

A fotografia, então, torna-se também um fator importante 
nessa aproximação, e o elemento da potência de uma 
imagem inaugura efetivamente o olhar de Silvio Frota para 
o colecionismo fotográfico. Com uma consolidada coleção 
de arte, de pintores brasileiros, e devido às influências que 
já estavam apontadas pela abertura de um mercado para 
a fotografia, conforme as relações citadas acima teve um 
momento de deslumbre por uma imagem icônica. Em 
uma passagem por Houston, cidade que abriga um dos 
mais importantes festivais de fotografia (Fotofest), teve 
um momento de imediato desejo de começar a comprar 
fotografias. Silvio relata que foi visitar uma exposição de 
Steve McCurry: atraiu-o a famosa foto da menina afegã, 
Sharbat Gula, capa da tradicional revista Nacional Geographic 
em junho de 1985, realizada em um campo de refugiados 
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no Paquistão. A imagem percorreu mentes e corações pelo 
mundo, principalmente pelos olhos e pela força do olhar da 
menina; impactaram Silvio, que a comprou, e foi a primeira 
vez em que a viu como fine art, além das reproduções 
como página de uma revista ou outras. Nesse momento, 
ele percebe as diferenças entre uma imagem que circula em 
meios impressos e digitais, e a qualidade da mesma imagem 
reproduzida por padrões museológicos e galerísticos.
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Dois meses depois, em uma viagem para Nova York, 
incentivado pela sua primeira aquisição, Silvio Frota comprou 
outras fotografias de autores reconhecidos. Hoje, há o acesso a 
uma cópia simples da imagem de Steve McCurry: é vendida, 
assinada pelo autor, na internet, por 4500 dólares. No entanto, 
os valores efetivos de cópias elaboradas e vendidas em leilões 
são muito mais altos. Entre as primeiras aquisições na viagem 
para os Estados Unidos, comprou obras de Cartier-Bresson, 
Sebastião Salgado, Edward Steichen, Horst P. Horst, Dorothea 
Lange, Cindy Sherman, Annemarie Heinrich, entre outros. A 
partir de então, esteve obcecado com a fotografia nos últimos 
seis a sete anos. 

Mesmo com alguma influência de seus primeiros 
orientadores do mercado de arte, Silvio Frota considerava 
o campo da fotografia como uma produção totalmente 
desconhecida para ele, e diz que somente admirava algumas 
fotos, mas não o tocavam emocionalmente. Contudo, a volúpia 
inicial lhe tomou os sentidos, e o fotográfico imediatamente 
se impôs aos seus desejos. Antes mesmo da viagem para Nova 
York, no próprio hotel, no dia da primeira aquisição, começou 
sua pesquisa sobre fotografia, e, quando chegou em Nova 
York fez o trânsito que já conhecia, passou a visitar museus, 
galerias e leilões de fotografias. 

Para Silvio, o primeiro impacto foi apaixonante, e 
principalmente a pesquisa em seguida, quando aprofundou 
seus conhecimentos em fotografia, dedicando a ela boa 
parte de seu tempo livre. Steve McCurry entrou em seus 
contatos familiares, e, desde então, quando compra uma 
foto, ou um conjunto de fotos, gosta de conhecer o fotógrafo 
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e saber da situação que originou cada imagem, conhecer, 
assim, a história de cada foto, tanto lhe apraz. Silvio Frota é o 
colecionador apaixonado, compra somente o que o toca e o 
afeta. No começo não estava preocupado em procurar uma 
linha curatorial imediata, nem em se orientar pelo olhar de 
outros; diz ele que convive com as imagens, então precisa ter 
afinidades estéticas com as mesmas. 

As fotos estão dispostas nas paredes e inundam seu 
escritório, e ele recebe muitas visitas, e é quando gosta de 
contar as histórias que cada imagem tem na sua fatura. 
Assim, para ele, o trabalho se mescla com a virtude do olhar, 
e as manipula o tempo todo, troca-as de lugar, ordena-as 
e as desordena, e o espaço se modifica permanentemente. 
Sua coleção particulariza-se no âmbito do seu trabalho, 
por enquanto, e de seus convidados. Ainda no começo da 
emergência de uma coleção, mas com um começo significativo 
pelos nomes internacionais, mostrou-se desde o início 
preocupado quanto a locar essas imagens, e pensava em um 
espaço público para que todos pudessem participar de sua 
viagem ao fotográfico.

Em seu pensamento ao começar sua coleção, mostrou-
se preocupado com a recepção das imagens, ou em como 
contar uma história, ou seja, as histórias que permeiam cada 
fotografia ou o ensaio. Seria necessário um enfrentamento 
com o conjunto e com o próprio fotógrafo, na sua forma de 
olhar e sentir, o que caracteriza a qualidade intrínseca com 
o anunciador, o próprio autor. Silvio Frota compartilha o 
pensamento de Susan Sontag, pelo qual somente podemos 
pensar um fotógrafo a partir do conjunto de sua obra, e não 
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na peça única. Os altos preços internacionais, desde logo, 
impossibilitaram essa trajetória da coleção, mesmo com a 
vontade latente de Frota de comprar sempre ao menos cinco 
obras de cada fotógrafo.

Uma importante identidade da coleção ocorreu no 
processo de sua formação, com um recorte temporal e político 
preciso e histórico. O premente colecionador de fotografia teve 
uma ideia original ao pensar num período de nossa recente 
história política: percebeu que durante o regime militar houve 
uma militância visual, mesmo não tão enfrentadora em 
termos de organização social, como ocorreu com fotógrafos 
no Chile, mas com uma produção na imprensa nacional e 
também com relevante produção independente. Havia uma 
história a contar com fotografias. Já atento observador da cena 
fotográfica, ao pesquisar sobre esse assunto, notou tal lacuna 
em nossos acervos ou coleções, e procurou quem o orientasse 
para procurar e pesquisar autores do período. Através de Pablo 
Di Giulio, seu intermediário, decidiu que compraria pelo 
menos vinte fotografias de cada autor escolhido. Incumbiu-o 
de procurar os fotógrafos, mas ele mesmo indicava quem 
queria para a coleção; assim, seu intermediário procedia aos 
primeiros contatos. Com contato realizado, os fotógrafos 
apresentavam um conjunto grande de imagens, das quais 
Silvio comprava um conjunto de vinte no mínimo, e, dentre os 
fotógrafos escolhidos, alguns, como Orlando Brito, chegaram 
a ter quarenta fotos vendidas. 

O recorte “ditadura militar” criou uma efetiva identidade 
na coleção, singular e qualitativamente significativa, que nasce 
de suas pesquisas, visitas a museus e a leilões, e de conversas 
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com especialistas. Silvio Frota imprime em sua fala uma 
preocupação com a forma expositiva centrada em unidade 
temática, ao contrário de grandes exposições que pretendem 
abranger um período histórico muito largo e cuja unidade se 
perde para o espectador das imagens, e elabora uma crítica 
a esse tipo de curadoria e ao lugar da fotografia nos museus. 
A feliz escolha do recorte temático implicou uma coleção de 
um período não marcado pelo documento simplesmente, 
mas pela ação persistente, uma militância de resistência ao 
regime autoritário e à própria censura imposta aos meios de 
comunicação e à produção artística. 

A ideia de criar o museu, aliás, ocorreu a Frota ao atestar 
que poderia contar a história da ditadura militar brasileira 
recorrendo apenas a fotos de sua coleção. Fotojornalistas que 
acompanharam o período, como Orlando Brito e Juca Martins, 
estão representados por imagens fortes como a do fechamento 
do Congresso, em 1967, a passeata de 100 mil realizada um ano 
depois e o encontro do general Figueiredo com outro ditador, 
Pinochet, em 1980, além de registros incomuns como o do general 
Geisel de calção, na praia.1

                           

Na coleção emerge essa resistência nos conjuntos de 
fotografias dos autores selecionados, quando o autor toma 
relevância perante o meio. A preocupação do colecionador foi 
trazer à tona não somente uma ou duas fotografias icônicas 
de cada autor, muitas vezes referenciadas e muito difundidas, 
como, por exemplo, algumas fotos de Evandro Teixeira, mas 

1. “Fortaleza ganha museu de Fotografia”, texto de Antônio Gonçalves Filho, 
publicado n’O Estado de São Paulo, a 25 de maio de 2014. Essa reportagem 
deu grande visibilidade para a coleção de Silvio Frota e sua proposta pessoal 
de formação de um museu de fotografia na cidade de Fortaleza.
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dar lugar ao sujeito construtor de uma trajetória profissional, 
na qual transparece sua importância no período. Pensar a 
fotografia aliada ao pensamento e à sensibilidade do fotógrafo, 
quando a imagem traz histórias pessoais intransferíveis.

A maioria das fotos tem uma história por trás. Então a beleza da 
foto não é a beleza da foto, é a beleza da história daquela foto. 
E que ninguém conta. A maioria não conta e ninguém sabe.2 

O colecionador tece observações sobre a forma de atuação 
dos fotógrafos citados acima, nos quais encontra diferenças 
na forma de olhar e de sentir o momento fotografado, e 
vê movimento, principalmente adrenalina em Teixeira, ao 

2. Os trechos foram extraídos da entrevista realizada no dia 27 de novemro de 
2014. 

Batida Policial aos Travestis e Prostitutas, São Paulo, Juca Martins (1980).
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contrário de Brito, mais estável em busca de enquadramentos 
e angulações. 

Sem dúvida, quando Silvio Frota começa sua coleção 
temática, enfrenta uma onda recente que colocava essa vertente 
da fotografia, o fotojornalismo, fora do mercado de arte, com 
certo preconceito em relação à tomada do real, e em busca de 
virtuosidades conceituais no campo da arte. Assim, sua coleção 
encontra um campo profícuo e pouco explorado para crescer 
rapidamente e tornar-se marco referencial; afinal, essas imagens 
e muitos de seus autores não tinham, e podem ainda não ter, 
um efetivo espaço no mercado de arte. Foi uma estratégia 
brilhante para formar uma coleção com muito pouco tempo de 
construção e aderência à área, que agora circula com expertise. 
Claro que a coleção não se coloca unicamente sob esse único 
prisma, mas abarca um campo mais expandido da produção 
nacional, como Mario Cravo Neto, por exemplo. Entretanto, o 
lugar para essa produção tem-se transformado, e os fotógrafos 
nascidos no exercício de um fotojornalismo contemporâneo 
são muito bem formados conceitualmente, dialogam 
esteticamente com o campo da arte e, assim, conseguem um 
lugar diferenciado em relação aos antigos colegas de profissão, 
pois se articulam com esses novos lugares de legitimação do 
fotográfico. A estratégica de coleção iniciada por Silvio Frota 
é pioneira nesse sentido, de dar lugar a uma produção pouco 
valorizada pelo mercado, afinal o colecionador age dentro 
do mercado e tem conhecimento das idiossincrasias deste, 
alterando, assim, possibilidades mercadológicas e estéticas. 

Entretanto, para consolidar essa posição temática e 
singular, a própria coleção traz também obras do período 
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antecessor ao regime militar, inaugurando a fotografia 
moderna, tanto no fotojornalismo, com José Medeiros, ou 
então na chamada Escola Paulista, com Thomaz Farkas. E 
amplia-se para os fotógrafos que dialogavam mais com o campo 
menos mediático na sua produção; assim, a singularidade e o 
recorte encontram pontos para sua afirmação.

A busca por autores continua, mas teve frustrações, 
como o portfólio de Luis Humberto, que apresentou uma 
produção pessoal, ligada aos aspectos de seu entorno familiar 
e doméstico, como vimos em exposições recentes dele. Silvio 
Frota esperava as contundentes críticas ao poder do regime 
militar que se esgotava, como as cabeças cortadas no puxa-
saquismo dos cumprimentos ao general de plantão, mas as 
imagens apresentadas eram de outra ordem.

O encontro da unidade desloca-o da primeira organização 
das fotografias, que poderia cair em algum alegorismo, e 
ele funda uma coleção. Os riscos de uma coleção difusa 
e sem processo curatorial, como gostam de conceituar os 
especialistas, eram muito grandes para uma pessoa iniciante 
e sem conhecimento e circulação no meio fotográfico. 
Conforme diz o próprio colecionador, “sou cartesiano...”; ou, 
traduzindo, ele até pode ser um iniciante em fotografia, mas 
na sua origem sabe muito bem comprar e vender, ou seja, sabe 
escolher materialidades, e, no caso específico da coleção, não 
há pretensão de negócio.

Outra imagem e um fato podem dar uma guinada e 
uma nova identidade na coleção: imagens de conflitos no 
mundo. Nada original, pensando em recorte, mas com uma 
ampla e diversificada gama de produção internacional, e, sem 
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dúvida, contemporâneo, pois pipocam conflitos na África, 
no Oriente e até mesmo nas fronteiras mais longínquas do 
que pode ser a Europa nas bordas da Rússia. Ao saber que 
um fotógrafo brasileiro e o primeiro sul-americano ganhou 
o cobiçado prêmio Robert Capa Gold Medal Award, em 
2012, imediatamente fez contato com André Liohn, que 
estava cobrindo os conflitos na Líbia. Na passagem do 
fotógrafo pelo Brasil, Silvio Frota o levou até Fortaleza e 
pediu-lhe para mostrar seu trabalho;, o foco principal para 
o fotógrafo, claro, era a foto premiada, mas o colecionador 
simplesmente comprou a série completa. Também assim foi 
o caso mais recente: ao passar pela Doc Galeria, espaço no 
qual as imagens que procura têm lugar, encontrou-se com 
o galerista Fernando Costa Netto. Este indicou imagens 
dos conflitos de junho de 2013 no Brasil, mas inicialmente 
Silvio Frota não se interessou, até ver a imagem realizada 
pelo jovem fotógrafo Drago (Victor Dragonetti Tavares), do 
coletivo selvaSP, ganhadora do Prêmio Esso de Fotografia 
2013, e capa da Folha de S.Paulo. A imagem de um policial 
sangrando, um pouco abaixado, tentando ainda segurar um 
manifestante, e apontando uma arma para um ponto à direita 
do fotógrafo, com luminosidade intensa em toda a extensão 
da parede que acompanha o enquadramento, inspira cenas 
de cinema, ou ainda da fotografia contemporânea, como as 
imagens de Jeff Wall. 

O colecionador não teve dúvidas: solicitou imediatamente 
ao galerista que lhe apresentasse a série toda e comprou todas, 
ainda sem conhecer o jovem fotógrafo, mas o convidou para 
uma conversa em passagem por São Paulo, para conhecê-lo. 
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Silvio fala com intenso fervor sobre o olhar desse jovem e, 
assim, descobriu que os conflitos não estão longe de casa, mas 
podem estar no nosso entorno, nos nossos conflitos sociais 
do dia a dia. Perceber a potência da imagem de Drago, de 
imediato, é uma virtude para o colecionador que se diz ainda 
pesquisando sobre a história da fotografia e de seus autores. 
Ao estender sua coleção para além de uma imagem única e 
icônica, procura pela consistência do olhar, pela capacidade 
criativa do autor.

A coleção de Frota é uma coleção de autores, não de 
imagens, e não é uma coleção baseada na história da fotografia. 
Foi a primeira vez que o jovem fotógrafo vendeu toda uma 
série, e não para uma publicação midiática, que pouco paga, 
e pouco lhe pagou pela publicação da imagem, mas para um 
colecionador. Temos dois olhares e duas trajetórias de vida 
completamente distintas que se encontraram pela sempre busca 
do encontro com a imagem, ato existencial do colecionador e 
do fotógrafo. De certa forma, ocorre aqui uma transferência 
ou até mesmo uma posse de um olhar inatingível, quando 
o colecionador projeta seu desejo e encontra a paciência 
do processo da fatura. Silvio Frota sente sua relação com a 
imagem, o autor e seu processo criativo como um encontro 
de um olhar inabitável em sua percepção cotidiana. 

A descoberta de um colecionador que compra com 
continuidade e que tem presença hoje em eventos, leilões, 
galerias, etc. fez de Silvio Frota um nome procurado pelos 
fotógrafos para mostrar seus trabalhos, principalmente via 
internet; e, desse modo, o colecionador sempre tem tempo 
para avaliar e decidir se algum desses portfólios o toca ou 
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o motiva para aquisição. Assim, sua coleção, mesmo com 
crescimento vertiginoso pelo pouco tempo, poderia ser 
muito mais volumosa; porém, ele prima por sua vontade de 
estar perto dessas imagens, quase tocá-las, ou até mesmo 
tocando efetivamente ao manipulá-las constantemente em 
seu escritório. De igual maneira não se interessa por coleções 
formadas, que já lhe foram oferecidas, pois faz parte de sua 
busca a existência, persistência e o encontro fenomenológico. 

“João Caetano, Rio de Janeiro (Série O Rio de Machado)”. Pedro Vasquez (1989)
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Eu não tenho o olho de fotógrafo, eu não tenho aquele diferencial, 
então eu não fotografo. Porque eu não tenho esse olho; eu tenho 
o olho bom para escolher; aparentemente eu tenho um olho 
bom para escolher; porque todas as pessoas respeitam o que eu 
escolho. Inclusive me convidaram várias vezes pra ler portfólio. 
Era para eu estar nesse momento no Photo España Argentina, 
sendo jurado… Lendo portfólio.

Ao ser convidado, Frota recusou, pelo fato de não se 
sentir dentro do meio o suficiente para estar frente a frente 
com um fotógrafo e dizer a ele, ou sugerir, caminhos e opções 
técnicas e estéticas. Prefere estar na condição de colecionador, 
com o olhar do sujeito que escolhe e não orienta. 

As coleções de pintura e de fotografia ficam distantes e 
separadas fisicamente. Primeiro pelo fato de a primeira estar 
em espaço com muita umidade, e também conceitualmente, 
pois, para o colecionador, elas não dialogam. Pensa que o 
perfil de sua coleção, no campo da pintura moderna, não 
avança fronteiras como ocorre na arte contemporânea. O 
colecionador, então, não cria relações entre sua coleção de 
pinturas modernas com sua coleção de fotografias. 

Em 2013 Silvio Frota percorreu nada menos do que dez 
países para visitar as mais importantes feiras de arte, e se 
diz impactado pela forte presença da fotografia em todas as 
galerias nessas feiras; e, nos leilões que acompanha de pelo 
menos cinco anos para hoje, algumas fotografias saltaram de 
valores da ordem de centenas para milhares de dólares, até 
milhões. Os preços internacionais dessa condição da fotografia 
no campo da arte contemporânea afastaram o colecionador 
de aquisições, e dessas viagens não trouxe nenhum fotografia, 
somente objetos, esculturas etc. Mesmo as fotografias do 
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recorte histórico do regime militar no Brasil, segundo ele, 
tiveram um aumento da ordem de cinco vezes o que pagou; 
com sua veia de comerciante, negociou o “lote”, e foram valores 
ainda não volumosos. Nesse particular, Frota se diferencia de 
outros colecionadores das mesmas obras, que compram por 
unidades. Foi o que ocorreu com a série da Serra Pelada de 
Juca Martins, que adquiriu completa. Por esses motivos, afirma 
seu mergulho no campo do mercado de fotografia ainda como 
promissor, mas pensa em recortes, e, nesse caso, as imagens 
de conflito são uma inflexão internacional para sua coleção.

Três casos de conjuntos grandes de imagens são 
paradigmáticos da ação do colecionador em campos mais 
abrangentes do recorte temático da ditadura e de sua 
presença no mercado brasileiro. O primeiro foi a oferta que 
recebeu de comprar a coleção de Jean Mazon, uma coleção 
que também tinha filmes, que não lhe interessavam. Das 
trezentas fotografias que lhe foram apresentadas adquiriu 
cem, motivado pela originalidade da presença de uma 
candid photography, no espírito de Erich Salomon: Juscelino 
dormindo; Adhemar de Barros de pijama, dormindo ao 
telefone; Oswaldo Aranha de robe.

O segundo caso foi a aquisição da coleção dos Irmãos 
Vargas, com exposição Estúdio de Arte Irmãos Vargas – A 
fotografia de Arequipa, Peru 1912/1930, na Pinacoteca do 
Estado de São Paulo em 2010, com fotos dos fotógrafos Miguel 
e Carlos Vargas. A situação é relatada por Silvio Frota, em uma 
conversa com Rosaly Nakagawa e Diógenes Moura:

A Rosely estava lá em casa, ela e o Diógenes, os dois estavam 
sentados lá, tinham ido ver minha coleção de fotografias, e 
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estavam vendo a minha de pinturas, lá em casa. E a gente 
sentado, ele disse: “Silvio, nós estamos com o maior problema 
lá, porque acabou a exposição dos irmãos Vargas, e eles não 
mandaram pegar ainda”. Aí eu virei pra ele e digo: “Eles vendem 
a coleção?”. O Diógenes tomou o maior susto e disse: “Como é? 
Como é?”. Eu digo: “Eles vendem a coleção? A coleção toda?”. 
Aí eu peguei o telefone e digo: “Eu quero comprar a coleção dos 
irmãos Vargas. Ligue para eles, aí negocia, e passa pra mim”. 
Passados três dias, eu tinha comprado a coleção toda.

Outro caso, talvez ainda mais emblemático, reflete 
a personalidade de Frota: agindo como um marchand 
dentro das ações institucionais, e num contexto diferente, 
agora quanto a uma exposição de Martín Chambí, na Fass 
Galeria. Havia problemas financeiros para ela se concretizar, 
devido às condições impostas pelos depositários da obra 
do reconhecido fotógrafo peruano: somente ocorreria a 
exposição na condição de garantia de compra de uma parte 
dela. Foi uma exposição pequena, de apenas 24 imagens 
inéditas em espaços expositivos, ocorrida na citada galeria em 
São Paulo. Contatado, Frota simplesmente concordou com as 
condições, desde que pudesse comprar toda a coleção exposta. 
A exposição ocorreu e já estava toda negociada, o que pouca 
gente soube na época.

A princípio nos parece que Silvio Frota age por impulso, 
como aparenta nos casos descritos acima. No entanto, as 
negociações são lentas e transcorrem dentro de uma condição 
de seu berço; ou seja, age como negociante, apesar da vontade 
de ter a obra. E principalmente no caso das fotografias, que 
não são obras únicas, como as pinturas; uma obra pode 
aparecer em lugares diferentes e com preços também distintos. 
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Silvio conta um desses casos de um fotógrafo conhecido 
brasileiro, cuja família lhe pedia um valor que ele considerava 
inaceitável pelos padrões do mercado brasileiro, e era uma 
fotografia que ele almejava ter para compor a série do artista. 
Surpreendentemente, a mesma obra apareceu em um catálogo 
de um leilão por 30% do valor que lhe pediam, e como bom 
negociante de leilões não deixou ninguém se aproximar do 
seu lance. Tudo indica que esse caso criou ruídos sobre valores 
de mercado, mas, como o mercado é livre, os preços podem 
flutuar, e a imposição de herdeiros pode não dar muito certo, 
embora não deixe de influenciar o mercado. Esse caso revela 
bem como pensa e decide o colecionador que age no âmbito 
do mercado, e como qualquer colecionador tem faro e sabe o 
que está comprando, principalmente no mercado secundário, 
que não é a fonte original das obras. 

O Museu Silvio Frota tem-se detido com obsessão na 
formação de um espaço público próprio para abrigar sua 
coleção fotográfica, que seria, a princípio, uma galeria ou 
um espaço cultural; entretanto, ele ficou convencido de que a 
ideia de um museu de fotografia seria mais adequada. Desde 
o início, como um experto no assunto em Fortaleza, colocou-
se à procura de um bom espaço na cidade, e depois de muita 
busca ofereceu-se um excelente imóvel, onde funcionava o 
antigo colégio do IBEU (Instituto Brasil-Estados Unidos), com 
2500 metros de área. Apesar de o prédio apresentar problemas 
estruturais, como vigas que impediriam um pé-direito alto, 
para um museu, era somente uma questão de projeto. Atento 
a questões práticas, registrou vários nomes para o espaço, e foi 
convencido a montar um Museu de Fotografia, pois em suas 
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andanças sempre visitou em outros países espaços com esse 
nome, que, no entanto, é único no Brasil: Museu de Fotografia 
de Fortaleza. 

Mesmo com todo o seu conhecimento na área, a reforma 
tem-se mostrado mais dificultosa, principalmente pelos 
cuidados com as características específicas de um museu, com 
todas suas implicações organizacionais e operacionais. Após 
visitar muitos museus e espaços culturais, decidiu pela reforma 
com quatro andares e um subsolo (reserva técnica), abrindo 
um espaço de seiscentos metros quadrados somente para as 
exposições temporárias no nível térreo e com amplo espaço 
para o acervo permanente, com auditório principalmente 
voltado para práticas educacionais nos outros andares. O 
museu estará dentro da organização de um futuro instituto, 
que será o mantenedor do espaço cultural. O instituto terá 
existência ativa com eventos culturais na cidade, e será 
montado um conselho para gerir o conteúdo do museu, com 
pessoas especializadas em museologia. Silvio Frota demonstra 
que estará à frente das decisões e da gestão, principalmente 
quanto às novas aquisições, tarefa de que não abre mão para 
que a coleção tenha a sua cara, como diz. 

A prioridade da construção do museu afastou Frota 
das aquisições imediatas, mas não o coloca fora do universo 
do mercado, ele somente deu uma pausa para priorizar 
o espaço que abrigará sua coleção. A ideia do museu é 
compartilhada com a família e com as relações da gestão 
empresarial, principalmente pela questão mais importante, 
que é a manutenção após a inauguração, prevista para o final 
de 2015. Um de seus filhos adotou sua paixão e é fotógrafo, 
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tendo realizado estágios no exterior, e sua esposa é curadora 
da UNIFOR (Universidade de Fortaleza), que adquiriu a 
biblioteca dos Matarazzo, que era do Ciccillo Matarazzo. 
A coleção já está sendo toda catalogada por especialistas 
contratados sob a responsabilidade de Aída Cordeiro e estará 
disponível para pesquisa assim que o museu for inaugurado. 
O museu não é um fim em si mesmo, mas um meio de tornar 
visíveis a coleção e seu desenvolvimento posterior.

Silvio Frota, colecionador, é um obcecado pelo fotográfico 
e segue seus instintos, mas ao mesmo tempo pondera suas 
negociações, estudando e conhecendo o mercado de arte 
no Brasil e no exterior; portanto, não age deliberadamente 
pelo desejo único de possuir uma obra. Deixa seus instintos 
aflorarem de imediato, pela sedução da imagem, e mergulha 
no entorno da imagem que o convence, procurando um 
lugar de autoria para além da imagem síntese, e, sim, de 
um processo de olhar do fotógrafo; por isso, sua coleção é 
pautada por conjuntos de fotografias. O primeiro contexto da 
sedução também é relativizado pela imersão que possui como 
empresário e homem de negócios, que conhece os caminhos 
da negociação, e uma imagem pode esperar algum tempo para 
compor o ensaio que procura de um determinado fotógrafo; 
seu estado de espera, como um caçador de faro aguçado por 
imagens, faz parte do processo de construção de sua coleção.  



Colecionadores privados de fotografia no Brasil 121

Lista de fotógrafos brasileiros - Coleção Silvio Frota

Adriana Varejão
Adriane Vasquez
Alessandro 
Gruetzmacher
Alexandre Mury
Ana Carolina Fernandes
Andic Ljalic
André Cypriano
André Liohn
Anna Maria Maiolino
Antonio Gaudério
Antonio Guerreiro
Arthur Omar
Bauer Sá
Beatriz Franco
Beatriz Pontes
Betina Samaia
Bia Fiuza
Bina Fonyat
Bob Wolfenson
Boris Kossoy
Bruno Magalhães
Cassio Vasconcellos
Celso Oliveira
Chico Albuquerque
Christian Cravo
Claudia Andujar
Claudia Jaguaribe
Claudio Edinger
Cristiano Mascaro
Daniel Senise
Dimitri Lee

Eduardo Masini
Eduardo Muylaert
Elza Lima
Evandro Teixeira
Fausto Chermont
Fernando Lemos
Flavio Samelo
Gentil Barreira
German Lorca
Haruo Ohara
Hélio Oiticica e Neville 
d’Almeida
Hildegard Rosenthal
Hirosuke Kitamura
Ivan Cardoso
Jean Manzon
João Bittar
João Roberto Ripper
João Urban
José Albano
José Medeiros
Juca Martins
Julio Bittencourt
Klaus Mitteldorf
Leopoldo Plentz
Lúcio Carvalho
Luis Carlos Barreto
Luiz Braga
Luiz Carlos Felizardo
Luiz Santos
Madalena Schwartz

Marc Ferrez
Marcel Gautherot
Marcelo Pallotta
Marcio Lima
Mário Cravo Neto
Maureen Bisilliat
Miguel Chikaoka
Miguel Rio Branco
Militão A. de Azevedo
Monica Vendramini
Nair Benedicto
Nely Carvalho
Orlando Brito
Otto Stupakoff
Pablo di Giulio
Paulo Nazareth
Pedro Vasquez
Pierre Verger
Renan Cepeda
Rodrigo Frota
Rogério Reis
Rosangela Rennó
Sebastião Salgado
Sheila Oliveira
Sigbert Franklin 
Thomaz Farkas
Tiago Santana
Valdir Cruz
Vik Muniz
Vincenzo Pastore
Walter Firmo
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Lista dos fotógrafos estrangeiros  -  Coleção Silvio Frota

Andic Ljalic
Annemarie Heinrich
Cindy Sherman
Dorothea Lange
Edward Steichen
Elliott Erwitt
Frank Horvat

George Watson
Henri Cartier Bresson
Horst P. Horst
Irmão Vargas
Jean Phillipe Veron
Luis Gispert
Marc Riboud

Martin Chambi
Muray Nickolas
Oleg Dou
Olivier Bosson
Steve McCurry
Vironukov Bliokh

Séries Fotográficas
Acervo Nirez: acervo sobre Fortaleza.
Coleção Cangaço: série de fotos realizadas por Benjamin Abraão.
Coleção Fotógrafos Brasileiros Modernistas: série de fotógrafos modernistas com 
Thomaz Farkas, German Lorca, Paulo Pires, José Yalenti, entre outros. 



Coleção Eder Chiodetto

Eder Chiodetto ( crédito XX Estúdio, 2015).



Fernando de Tacca124

Trazer a coleção de Eder Chiodetto para esta pesquisa 
que procura traçar o perfil do colecionador de fotografia 

brasileira é uma atualização efetiva da ideia de uma coleção 
contemporânea de fotografia brasileira, realizada por um 
agente ativo em múltiplas ações, e que encontra seu lugar na 
cena brasileira pelo seu itinerário profissional. Sua inserção 
no campo do colecionismo, seja através de suas ações do 
Clube dos Colecionadores do MAM-SP, seja pelas curadorias 
efetivadas em várias coleções brasileiras e estrangeiras, 
consolida uma trajetória de grande visibilidade e legitimidade 
em suas escolhas pessoais e profissionais. Quando contatei 
inicialmente Eder Chiodetto, ele fez uma indagação sobre 
se realmente tinha uma coleção, pois não havia ainda 
efetivamente pensado no assunto.

Entretanto, entrar em seu atelier é uma presentificação 
de alguns nomes da fotografia brasileira contemporânea 
expostos nas paredes, como João Castilho, Luiz Braga, ou as 
três monumentais obras de Marcelo Silveira que se impõem 
ao espaço que acolhe fotógrafos e profissionais para debater 
o lugar do autor e do fotográfico. Pelo seu atelier circulam 
inúmeros artistas ou desejosos de o ser, e, assim, uma geração 
se forma em volta de uma longa e grande mesa, em prédio 
sem atrativos e em uma zona fronteiriça entre o sofisticado 
bairro de Higienópolis e a Vila Buarque, da cidade de São 
Paulo. Uma vasta biblioteca à disposição ancora as discussões e 
permite que os passageiros dessa aventura possam nutrir-se de 
imagens e informações. Penso que aqueles que por ali passam 
horas estão construindo ações futuras de nossa fotografia, ou, 
pelo menos, agitando um lado não institucional da formação 



Colecionadores privados de fotografia no Brasil 125

do fotógrafo como artista e como pensador. Acontece ali uma 
gestão formadora e integradora. 

O mundo da fotografia foi uma entrada causada por uma 
desilusão amorosa, em 1986, que o levou a procurar novas 
relações, e nesse momento viu em um jornal de Santos (A 
Tribuna), onde morava nessa época, a notícia da abertura de 
uma exposição fotográfica de Araquém Alcântara, e também de 
seus alunos, em Santos. O fotógrafo já era um nome conhecido 
nacionalmente pelas suas imagens da Mata Atlântica e fotos de 
paisagens. Entre os alunos estava um amigo seu de trabalho 
na Petrobrás. Com somente dezenove anos prestou concurso 
na Petrobrás e fez um dos cursos formadores de técnicos, 
no caso em hidrocarbonetos. Ver as imagens da exposição, 
e em busca de novos lugares para o seu sentimento, foi um 
impacto de transformação no qual as imagens lhe diziam 
que o mundo poderia ser visto de outras formas. Conheceu 
Araquém, foi envolvido por sua fala sobre fotografia, e no dia 
seguinte estava no escritório do fotógrafo mergulhando nos 
livros e na produção fotográfica, e também entrou nos cursos 
de formação e acompanhamento que o fotógrafo oferecia, com 
duração de um semestre. Sua primeira exposição ocorreu na 
mesma forma de seu primeiro deslumbramento, com uma 
mostra dos alunos. Interagindo com Araquém, foi assistente do 
fotógrafo nas incursões pela Mata Atlântica, usando seu velho 
Chevette (Araquém não tinha carro e não dirigia). As luzes e 
as florescências da mata foram as suas primeiras impressões 
fotográficas, acompanhando um mestre conhecedor dos 
segredos luminosos e das espreitas no campo. Sem dúvidas, uma 
iniciação de qualidade para o jovem fotógrafo em formação.
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A fotografia o fez largar um emprego estável na 
Petrobrás, quando resolveu frequentar o curso de jornalismo 
na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, 
graduação que lhe permitia ter acesso à informação sobre 
fotografia. Nesse momento, concorreu em um edital do Centro 
Cultural São Paulo, para um espaço expositivo chamado Muro 
da Fotografia, para fotógrafos iniciantes, doze fotógrafos, 
um por mês. As suas primeiras imagens foram sobre a 
favela Sacadura Cabral em São Bernardo do Campo, e um 
dia, mostrando as fotos na sala de aula, um professor (Julio 
Veríssimo) aproxima-se, interessa-se, gosta do trabalho e se 
apresenta como editor geral dos cadernos regionais do jornal 
Folha de S.Paulo, e, claro, do Caderno ABC, e em seguida, lhe 
passa alguns trabalhos freelancer na região. Eram cadernos 
secundários da Folha de S.Paulo, com circulação somente 
regional do veículo, como encarte local do jornal nacional. A 
primeira oportunidade que teve profissionalmente foi em um 
veículo que lhe era muito motivador, e se dedicou com afinco 
nas fotografias que produzia eventualmente; essa dedicação 
transpareceu, assim como o seu olhar, e logo se tornou 
fotojornalista contratado da Folha da Tarde, em 1991, onde 
fica por quatro anos. Larga a Petrobrás, perde um excelente 
salário e emprego, ganhando somente um quinto do que 
recebia, e segue seu desejo de entrar no mundo da fotografia. 
Assim, perde a Petrobrás um jovem com futuro brilhante, e 
ganha a fotografia brasileira um de seus mais importantes 
articuladores da cena fotográfica recente no país. 

A atuação na Folha da Tarde: inquieto, pesquisando como 
autodidata sobre fotografia, aos poucos começa a se interessar 



Colecionadores privados de fotografia no Brasil 127

por edição de imagens e se torna informalmente um auxiliar 
do editor de fotografia. A atividade extraoficial de editor leva 
a novo convite, como editor assistente de fotografia no jornal 
Folha de S.Paulo (abaixo do editor adjunto e do editor geral).

Sua atuação e seu olhar, e também o fato de mergulhar 
na edição de imagens da Folha da Tarde, chamaram a atenção 
da sede do jornal, o que o levou para São Paulo, agora em 
um prestigioso órgão da imprensa nacional no conhecido 
prédio da Folha na Barão de Limeira. Na Folha de S. Paulo 
entrou já como editor assistente, mas nunca foi repórter 
fotográfico, embora às vezes, por conta própria, fizesse 
umas fotorreportagens, mesmo sendo uma atividade não 
oficial no jornal. Em São Paulo, depois de dois anos como 
editor assistente, já pelo meio dos anos 1990, percebe a 
movimentação fotográfica que se distanciava do documental 
e do fotojornalismo. É dessa época o contato com Eduardo 
Brandão, então editor de fotografia da Revista da Folha, e com 
as produções das exposições que ele organizava com alunos 
da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado). 

Em 1996, interessado pela movimentação fotográfica dos 
anos 90 que se abriam para além do documental, viu uma 
exposição de Roberta Dabdab, na Galeria Fotoptica, que lhe 
ampliou esses novos lugares do fotográfico. Com entusiasmo 
pela proposta estética, procurou o então editor da Ilustrada, 
Sérgio D’Ávila, hoje editor executivo da Folha de S.Paulo, e 
sugeriu uma matéria sobre a exposição. D’Ávila lhe ofereceu 
espaço para escrever sobre a exposição, mas somente dois 
dias para finalizar o texto; o entusiasmo o fez escrever muitas 
laudas, que precisaram ser reduzidas ao espaço da matéria 
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e constituíram sua primeira crítica fotográfica. O texto teve 
excelente repercussão na direção do jornal e essa primeira 
incursão na escrita sobre o fotográfico lhe abriu as portas para 
escrever na Folha de 1996 a 2010, tornando-se a principal 
referência na crítica fotográfica no Brasil. 

Em 2004, Eder deixa o jornal, depois de quatro anos 
como fotógrafo, três como editor de fotografia assistente e 
outros três como editor adjunto, mais dois anos como editor 
geral de fotografia. A última função o frustrou muito, por ser 
efetivamente burocrática, longe da fotografia e da edição, e 
em um momento de transição com efetiva transformação do 
digital e da internet, crise financeira, e uma função que o levou 
ao desânimo e a uma situação de completa infelicidade, pois 
entre outras atribuições teve de assumir demissões de colegas, 
depois de treze anos no jornal. O próprio fotojornalismo já não 
lhe era o único ponto de apoio, principalmente por conviver 
com a produção contemporânea de fotografia no Brasil, 
acompanhando os novos autores e as novas possibilidades 
do fotográfico, principalmente pela constante escritura sobre 
esse período. A inquietação com o lugar do fotográfico o leva 
para uma formação acadêmica com dissertação de mestrado 
sob orientação de Boris Kossoy, na USP.

Nesse período, na Folha ainda, publica o seu livro sobre 
escritores brasileiros, que surge dentro da redação. Na época 
Matinas Suzuki Jr., secretário de redação, sugeriu ao editor 
do “Caderno Mais”, Alcino Leite, uma versão brasileira 
mostrando o cotidiano de autores nacionais tendo como 
referência o livro The Writer’s Desk”, de Jill Krementz (Random 
House, 1996). Alcino Leite, sabendo do gosto literário de 
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Eder Chiodetto, o procurou e lhe propôs uma pauta que 
iria durar seis meses para visitar escritores e escritoras. Seu 
contato com Arthur Nestrovski e também seu próprio gosto 
pessoal ampliaram a primeira lista que lhe foi proposta. Em 
uma primeira fase fotografou cerca de vinte escritores no local 
onde criam e escrevem suas obras, e o próprio Eder escreveu 
sobre os autores em uma edição especial do “Caderno Mais” 
somente com essa temática, em dezembro de 1997.

Eder já escrevia comumente no jornal, pois colaborava 
também no “Caderno de Turismo”, fotografando e escrevendo, 
e podia resolver os dois lados, diversamente da maioria, afinal 
muitas vezes o fotógrafo não escreve, e o jornalista fotografa 
mal. Nessa função viajou bastante pelo mundo. Assim, seu 
perfil já era conhecido como fotógrafo e jornalista de texto, e 
o encontro entre literatura e fotografia foi uma feliz produção 
que resultou no livro publicado em 2002, O lugar do escritor 
(Cosac Naify). A continuidade do projeto veio do próprio 
interesse de Eder em procurar desenvolver o projeto com 
mais amplidão; nesse sentido, negociou com o jornal que suas 
fotografias ficariam no banco de imagens da empresa, que lhe 
fornecia passagens e estadia nas suas folgas, e, dessa forma, o 
possível livro tomou corpo. O interesse da editora foi imediato, 
já sensibilizada pela edição especial do “Caderno Mais”, e a 
publicação ocorreu cinco anos depois de iniciadas as primeiras 
fotografias: um livro caro para ser impresso, excelente impressão 
e escolha de papel, totalmente bancado pela editora. Eder diz 
que hoje percebe que estava preparando a sua saída do jornal, 
algo que já apontava para fora da redação, mas que era muito 
difícil pela sua ascendente trajetória profissional na empresa.



Fernando de Tacca130

Em 2004 ocorre o ponto de inflexão com uma primeira 
curadoria, mas o próprio Eder tinha ainda receio de se 
proclamar curador, talvez pela iniciação em uma nova 
atividade complexa e instigante. Uma feliz coincidência ou 
uma sincronicidade o levou até um encontro com Eduardo 
Brandão, na conhecida feira de arte Arco, de Madri. 
Contemplado com uma passagem para onde escolhesse, 
como prêmio pelo seu desempenho na Folha de S.Paulo, Eder 
escolheu Lisboa e, em seguida, foi a Madri. No encontro com 
Brandão, conversaram sobre a preparação das festividades dos 
450 anos da cidade de São Paulo, e Eder chamou a atenção 
de que as exposições eram todas históricas e documentais, 
mostrando uma cidade do século XIX, ou somente até a 
década de 50, e que poderiam ter uma abordagem mais 
contemporânea sobre a cidade. Simplesmente, Eduardo 
Brandão lhe propôs realizar a exposição na Galeria Vermelho, 
com os artistas que representava, e aqueles que Eder escolhesse 
também para compor um quadro diferenciado de uma 
iconicidade petrificada das imagens da cidade já muito vistas 
e revistas. Eder se pergunta pela primeira vez: “Mas como 
se faz uma exposição?”, afinal era sua primeira incursão no 
campo expográfico e curatorial, e Brandão, para acalmar sua 
ansiedade, lhe diz que ele sabe editar, conhece os autores e 
escreve sobre fotografia, e que o próximo passo é pendurar 
na parede. Claro que tal processo é longo e remete para 
estudos de espaço, luz e circulação, além da divulgação e da 
própria pesquisa que envolve as escolhas dos autores e de 
suas obras, ou seja, estar próximo do artista como primeira 
experiência. Eder compõe então uma equipe, com Marta 
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Bogéa, que irá trabalhar com ele posteriormente em muitos 
outros projetos curatoriais assinando o projeto expográfico. O 
evento envolveu uma grande discussão com os artistas sobre 
o conceito de cidade, metrópole e questões da urbanidade, 
e foram propostos projetos artísticos autorais para essa 
exposição, discutidos com todos. Um grupo seleto de artistas 
experimentais que participaram da exposição Derivas: Cris 
Bierrenbach, Fabiano Marques, Odires Mlászho, Rafael Assef, 
Roberta Dabdab, Rogério Canella, Marcelo Cidade, Detanico 
e Lain.

Para encontrar algum sentido além da banalização dos códigos, 
da paisagem mutante e da espetacularização das grandes 
cidades, é preciso atenção voltada não para o que se apresenta 
tal como é, mas para aquilo que não se manifesta como imagem 
autônoma. É preciso cortar as várias peles da cidade, descobrir 
as várias cidades sobrepostas em camadas pelo tempo e pela 
experiência singular dos espaços, para decifrar alguns enigmas 
que nos levem a compreender melhor e a atribuir algum sentido 
ao território construído que habitamos.1

Os anos de crítica fotográfica na Folha de S.Paulo lhe 
permitiram ultrapassar e mudar de campo de visão no 
campo do fotográfico, para além de ancoragens documentais, 
pois essa atividade o colocou em contato com a produção 
contemporânea brasileira e possibilitou sua entrada no 
circuito de arte. E nos anos 1990 ocorreu efetivamente uma 
inflexão na fotografia brasileira, também fortemente em 
caráter internacional, com presença em bienais e galerias. Esse 
boom e a entrada da fotografia no circuito da arte nos anos 

1. Eder Chiodetto, do texto de apresentação da exposição Derivas.
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90 encontram Eder Chiodetto como observador privilegiado, 
escrevendo em um dos mais importantes órgãos de imprensa 
no Brasil, e, por conseguinte, o colocam em contato com 
os artistas que despontaram no período. Da mesma forma, 
o olhar agudo e crítico de um observador atento à cena 
fotográfica brasileira e internacional lhe permite perceber 
os novos autores que surgem no século XXI, principalmente 
os novos fotógrafos brasileiros, que já nascem artistas, 
sem se preocuparem com possíveis fronteiras demarcadas 
anteriormente. Escreve na Folha de S.Paulo até 2010, mas 
distanciando-se da crítica pelo fato de ter se tornado um 
curador com muita visibilidade, principalmente a partir de 
2009; e escreve mais sobre fotógrafos e suas obras, sobre livros 
e algum texto especial por tema importante, como a morte 
de um importante artista, porém também se afasta da crítica 
editorial por começar a editar livros.

Os encontros fortuitos são férteis e produtivos na 
trajetória de Eder Chiodetto. Depois dessa curadoria, é 
convidado por Luiz Braga para uma exposição que retratava 
trinta anos de carreira, em Belém, no Pará, e o respectivo 
lançamento do catálogo de sua exposição  Retratos Amazônicos 
(MAM, São Paulo, 2005), com curadoria de Tadeu Chiarelli. 
Nessa viagem Eder conhece Milu Vilela, apresentada pelo 
próprio Chiarelli, que o convidam para fazer parte do conselho 
consultivo de artes do MAM-SP, como trabalho voluntário, 
principalmente pelo novo lugar que a fotografia passa a 
ocupar nos museus e galerias de arte, enfim, no circuito da 
arte, e principalmente pela importância e crescimento da 
fotografia no acervo da instituição. A entrada no MAM-SP 
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e o conhecimento que já se estabelece inicialmente pelo seu 
mergulho na coleção institucional o levam, pelo destino, e 
por um buraco da agenda, a ser convidado a realizar uma 
curadoria sobre a coleção do museu. Se sua primeira curadoria 
se fez com escolhas de autores em um espaço galerístico, 
a segunda curadoria ocorre no âmbito museológico. A 
exposição Veracidade, realizada em 2006, é uma curadoria 
a partir do acervo de fotografias do MAM-SP que também 
aborda o tema cidade, mas parte de uma coleção já então 
formada com 1100 fotografias aproximadamente, e as escolhas 
se deram dentro de um conjunto predeterminado, no qual o 
curador interage com a obra, e não tanto com o autor no seu 
processo criativo. 

Veracidade pretende investigar, a partir do acervo de fotografias 
do MAM, com obras realizadas entre a década de 40 e as doações 
e aquisições feitas até 2006, como se deu a evolução do olhar 
sobre o espaço urbano, reflexo direto das inquietações do homem 
contemporâneo. A partir de visores, como preconizou Niépce, 
o homem pode se reinventar e reinventar o espaço que habita. 
Ver a cidade, ver-se, sabendo que a veracidade não está na falsa 
noção de realismo das câmeras fotográficas, mas na liberdade 
do ato criativo.2

Percebemos que seus primeiros textos curatoriais e 
suas escolhas procuram uma fronteira alargada do conceito 
de realismo fotográfico, ou até levantar as dúvidas sobre a 
sua inexorável inércia, que tanta marola ainda faz, mesmo 
com toda a crise de representação do realismo desde o 
final do século passado. Busca-se o ato criativo, busca-se o 

2. Eder Chiodetto, do texto de apresentação no catálogo da exposição Veracidade.
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processo, mais do que o referente. Percebe-se também que 
nessa curadoria Eder Chiodetto já encontra o que depois 
vem a chamar conceitualmente de “linhas de força” nas suas 
montagens expositivas mais à frente; nesse caso, agrupa 
autores convergentes em várias dessas linhas: modernistas; 
cartografias; alegorias; vestígios; visores; bloqueios; aceleração; 
escalas. As duas primeiras curadorias são importantes para os 
novos caminhos que lhe apresentam e irão se apresentar na sua 
trajetória, principalmente por estar em dois lugares distintos, 
com critérios muito diferenciados: a galeria e o museu. Se 
no MAM-SP assina e assume a curadoria com a legitimação 
institucional, na Galeria Vermelho ainda tinha insegurança 
para se afirmar como tal, na ocasião, e hoje, à distância, 
pode-se perceber que já havia uma assinatura curatorial 
nessa exposição, mesmo ele se sentindo, juntamente com 
Marta Bogéa, somente “provocadores”. A ideia de provocação 
permeará todas as suas curadorias, o que coloca a primeira 
experiência como um verdadeiro rito de passagem. 

Na viagem a Belém, Luiz Braga lhe diz que gostaria de ter 
a foto do relógio de parede de Hilda Hilst que foi publicada 
no livro sobre os escritores, e lhe propõe uma troca. Eder 
Chiodetto escolhe a foto “Rosa no Arraial”, que fica na entrada 
de seu atelier. É uma edição em formato não muito grande, 
de dimensões que demandam que a pessoa se aproxime para 
ver o brilho do brinco, e as texturas de cor saturadas pela 
luz noturna. Eder se emociona frente à imagem ao falar da 
ampla gama de tons magentas, do tom vermelho sanguíneo, e 
percebemos sua relação fenomenológica com a imagem, uma 
eterna presentificação da experiência estética. Considera essa 
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foto como a primeira de sua coleção: “... é um poema... uma 
imagem que dá uma inveja boa, uma obra de arte... é a minha 
rosebud...”. Para ele, a imagem de Rosa é o enigma da coleção. 

“Rosa no Arraial” (Luiz Braga, 1990).

A partir de sua saída da Folha, quando passa a ser 
convidado a escrever apresentações em livros e exposições, 
e também a realizar as próprias curadorias, a coleção toma 
corpo com as imagens que naturalmente fluem através das 
relações que mantém com os artistas. Essa troca amistosa de 
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fluxo identifica também as suas escolhas pessoais e estéticas 
ao montar uma coletiva, ou uma individual, ou ter o gosto de 
escrever sobre determinado trabalho de um artista. 

No MAM-SP, fica quase dois anos no corpo consultivo 
de artes, pois em 2006 a direção resolve ter novamente um 
curador geral, cargo ausente com a saída de Tadeu Chiarelli, 
e Felipe Chaimovich assume com o apoio do próprio 
conselho; com a nova coordenação curatorial, o conselho 
se dissolve, e Eder é convidado para ser o curador do Clube 
de Colecionadores de Fotografia, que havia sido criado em 
2001. A coordenação do CCF/MAM é também um trabalho 
voluntário, mas o museu lhe deu uma assinatura permanente 
pelo seu processo curatorial na escolha de cinco artistas por 
ano. Os membros do clube pagam uma assinatura anual e 
recebem cinco obras de artistas escolhidos por Eder. O museu 
também fica com as mesmas obras, e o acervo cresce com 
uma verba não orçamentária, nos mesmos moldes do Clube 
de Colecionadores de Gravura. É realizada uma tiragem de 
cem cópias e uma edição PA com distribuição de duas cópias 
para o museu, uma cópia para o CCF, e dez para o artista e 
cópias para os curadores. Os poucos membros que participam 
do CCF desde o início podem ainda ter alguns dos setenta 
trabalhos escolhidos no período de 2001 a 2014, mas muitos 
membros são flutuantes, participam em um ano, outro não. 
As inserções das fotografias na vida dos membros do CCF 
são variadas: por exemplo, alguns se retiram do clube por não 
terem mais paredes para colocar as fotos e não possuírem uma 
reserva técnica para guardá-las, outros continuam e atuam 
com essas imagens no mercado secundário. Entretanto, existe 



Colecionadores privados de fotografia no Brasil 137

efetivamente uma visão didática para a formação de jovens 
colecionadores, e também uma constante aquisição anual para 
o museu. Pela teoria dos conjuntos, aqueles poucos que estão 
no CCF desde o início mantêm uma coleção paralela à do 
museu, enquanto outros mantêm subconjuntos paralelos de 
acordo com sua periodicidade e permanência anual no clube. 

A coleção de Eder Chiodetto, mesmo como um 
subconjunto a partir de 2006, ganha uma dinâmica muito 
diferenciada de sua atividade curatorial no CCF e dos outros 
membros do clube, com um fluxo constante para além da 
assinatura anual, pois se alimenta de suas outras atividades 
como curador e pesquisador. Por exemplo, inclui duas obras 
de Geraldo de Barros (uma da série Fotoformas e outra da 
série Sobras) que ganhou da filha do artista, Fabiana de 
Barros, pelas constantes referências à sua obra em exposições 
ou em textos. Eder mostra algumas fotos que habitam seu 
atelier, como João Castilho, e cita uma atividade comercial 
que realizou na loja de móveis Micasa, tradicional e refinada 
empresa situada nos Jardins, onde produziu quatro exposições 
durante um ano e meio, e acrescenta que esse tipo de exposição 
vende muitas obras. Cita também Sofia Borges e Marcelo 
Silveira, nesse caso, de sua participação em uma exposição 
coletiva que organizou para a São Paulo Fashion Week em 
2014, chamada de Paisagem Entrópica. Essas suas atividades 
com inúmeros fotógrafos lhe rendem espontaneamente 
muitas obras que estão presentes nessas exposições, uma 
relação de cumplicidade entre o curador e o artista. Eder não 
comercializa as imagens, somente as lança ao olhar e valoriza 
os artistas com os quais tem uma relação estética, que se 
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torna afetiva. Mostra uma foto que lhe foi presenteada por 
Guy Veloso da conhecida série sobre religião, uma de Klaus 
Mitteldorf, também como presente depois de uma entrevista, 
e, entre outras, uma foto de uma jovem aluna de seu grupo 
de estudo entre os nomes conhecidos. O primeiro livro de 
fotografia que editou foi do fotógrafo Roberto Setton, e uma de 
suas imagens com o tema “São Paulo aos domingos” também 
está na sua parede: uma cena de uma garota em um ônibus, 
vista de fora e de costas, voltando de uma noitada. Na fachada 
de 170 metros quadrados do espaço do Parque Candido 
Portinari, onde ocorreu a exposição Paisagem Entrópica, 
chamavam a atenção imagens da série fotográfica Cabeças 
de Vento, de Ana de Almeida, também aluna de seu atelier, e 
que teve grande visibilidade por estar reproduzida em todo 
esse grande painel. Eder Chiodetto fala dessa imagem com 
orgulho por ser um partícipe do processo de criação, editando 
e acompanhando o trabalho da jovem artista durante cinco 
anos. As imagens relembram as clássicas fotomontagens dos 
primeiros tempos das vanguardas, principalmente de Hanna 
Koch e Max Ernst, do movimento Dadá Berlim.  

Ao passar pelas imagens penduradas em seu atelier, 
que é somente uma pequena mostra de sua coleção, nota-
se a presença de nomes reconhecidos junto com os jovens 
autores que Eder acompanha e conhece de bem perto, e essa 
proximidade faz também que alguma alavanca, ora ou outra, 
eleve uma produção e lhe dê visibilidade. A coleção cresce no 
âmbito de um relacionamento de trabalho constante, desde a 
primeira curadoria até os diálogos construtivos de iniciantes, 
ou mesmo de já consolidados artistas que o procuram para 
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Série “Cabeças de Vento”, Ana Almeida (2014).

um encontro produtivo tendo como lugar a questão criativa. 
Muitas imagens da sua coleção estão em paredes de casas 
de amigos, pelas quais passava e lhes sugeria que ali ficasse 
alguma, também pelo fato de ser muito difícil ter uma 
excelente reserva técnica com preservação do material. Em seu 
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atelier mantém um conjunto da coleção e a outra parte em sua 
casa. Sorte dos amigos que podem desfrutar de uma obra de 
arte em sua sala, ou em outro ambiente íntimo, e também ser 
o seu guardião, o que os corresponsabiliza pela conservação da 
própria coleção e a amizade se expande nas imagens. Muitas 
das obras de sua coleção são trocas profissionais mediadas 
por uma relação de trabalho, quando Eder Chiodetto escreve 
textos e/ou faz curadorias para artistas dos quais encontra 
motivação estética para o seu envolvimento com a proposta. 

O ano de 2009 aparece em sua trajetória como um 
período de intensa produtividade e também de uma segunda 
inflexão, agora já dentro do campo curatorial. Em 2007, Felipe 
Chaimovich o convida para participar de uma proposta que 
chegou da França, para o ano da França no Brasil, vinda de 
uma historiadora francesa, Elise Jasmin, sobre a coleção do 
casal franco-suíço Michel e Michèle Auer. Eder, que mantinha 
uma atividade voluntária no conselho do museu e depois no 
Clube de Colecionadores de Fotografia, sugerindo obras a 
serem adquiridas ou doadas ao MAM, não conhecia a coleção, 
e teve acesso primeiro aos catálogos que acompanhavam a 
proposta. O impacto da proposta e da importância da coleção 
do casal o colocou em um longo processo de produção, 
investigação que resultou na exposição Olhar e Fingir – 
Fotografias da coleção M+M Auer, que acontece dois anos 
depois, em 2009. 

Eu estive por três vezes nessa exposição e fiquei muito 
envolvido pelo processo criativo e conceitual, e considero a 
mais importante exposição fotográfica dos tempos atuais no 
Brasil, sob o ponto de vista curatorial. Em 2014 fui convidado 
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a participar do simpósio   “História da Arte em Exposições” 
(Museu de Artes Visuais da Unicamp, maio/2014), cujo eixo 
foi trazer ao debate as principais exposições que marcaram a 
história da arte no Brasil. Ao eleger a exposição Olhar e Fingir 
para esse evento, optei por colocar em debate um mergulho 
investigativo em uma grande coleção particular internacional, 
no qual o processo curatorial foi decisivo.

Longe de confirmar modelos da história da fotografia, já que o 
casal M+M Auer afirma que não colecionam fotografias e sim 
colecionam “história da fotografia”, os curadores ousam criar 
lugar para o sentido não determinista, ou seja, se permitem 
esconder-se, apagar-se, tornarem-se prováveis “linhas de 
força” (como Eder Chiodetto gosta de nomear), para além 
do concebido, ou, então, como possíveis linhas de tensão. O 
imaginário como guarda-chuva torna-se transgressor, e as 
transgressões retroalimentam a imagética expositiva. Os vazios 
entre-imagens são por onde podemos encontrar nossas projeções 
e desejos, são lugares do indizível. A unicidade e a singularidade 
ganham potência nas pontes vazias entre as imagens quando 
as associamos com outras imagens, seja por familiaridade, 
plasticidade ou perturbação, e muitas vezes reconhecemos o 
diálogo, mas não conhecemos a língua, assim podemos ficcionar 
a conversa e modular seus personagens. A presença de inúmeras 
imagens de Monsieur X no final da exposição demonstra que a 
história da fotografia pode ser anônima, particular e longe dos 
cânones legitimadores da arte.3

Nessa mesma ocasião Eder Chiodetto foi convidado 
por Danilo Miranda para também realizar a organização de 

3. Tacca, Fernando C. de. “História da Arte em Exposições”, Museu de Artes 
Visuais da Unicamp, maio/2014: http://haexposicoes.wordpress.com/
programacao/. O texto será publicado em um livro organizado pela Profa. 
Maria de Fátima Morethy, atualmente no prelo, pela FAPERJ.
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uma exposição de Henri Carteir-Bresson, no Sesc, dentro 
do Ano da França no Brasil. Eder fez contato com a Henri 
Cartier-Bresson Foundation e trouxe uma das exposições 
que o autor deixou preparada post-mortem; sua principal 
atividade se deu nessa escolha da disposição das imagens e 
no projeto expográfico, e a exposição teve recorde de público 
na área de artes visuais. Como sincronicidades relevantes na 
vida de qualquer um, Milú Vilela estava em Paris, também 
pela mesma época, conhecendo a Maison Européenne de 
la Photographie, e, encantada com a coleção da instituição, 
ligou para o superintendente do Itaú Cultural, Eduardo 
Saron, sugerindo um evento no Itaú Cultural com a coleção 
da Maison. Eder foi convidado, então, para pensar uma 
curadoria, que resultou na exposição A Invenção do Mundo, 
com obras selecionadas dessa importante coleção. Portanto, 
o ano de 2009 foi o momento de internacionalização de suas 
atividades com essas três grandes exposições, e, segundo ele, 
o ano em que teve um verdadeiro momento de inflexão na 
vida profissional, e, ressalto aqui, que duas dessas exposições 
foram ligadas ao tema de coleções fotográficas. Se Eder 
Chiodetto já vinha de atividades significativas dentro do 
MAM-SP, realizando curadoria e assumindo o Clube de 
Colecionadores de Fotografia, essas atividades somente o 
colocaram mais ainda dentro do campo colecionista. Dentre 
essas três exposições ele destaca que a curadoria da coleção 
do casal Auer foi o principal desafio de sua trajetória como 
curador, pela importância, complexidade e grandiosidade da 
coleção. Ele reafirma essa importância: “Já fiz umas setenta, 
oitenta exposições, se me pedirem uma para remontar e deixar 
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fixa, eu escolheria a exposição do casal Auer”. O catálogo da 
exposição, atualmente esgotado, é extremamente valorado 
para aquisição nos sites de livros usados, chegando a ser 
cotado em trezentos reais, e o próprio Eder teve de adquirir 
um exemplar por esse meio para seu acervo, pois possuía 
somente um. O catálogo é um produto com linguagem gráfica 
ousada (design do artista Carlito Carvalhosa) e que o coloca 
com autonomia e existência em relação à exposição, ou, talvez, 
dizendo de outra forma, é uma presentificação da exposição, 
mas com outra logicidade narrativa.                                                           

O contato com a Maison Européenne de la Photographie 
e a consequente exposição citada acima irão resultar em 
outra atividade decorrente da relação estabelecida com o 
Itaú Cultural, que o colocou frente a outro desafio: o convite 
para montar uma coleção de fotografia brasileira no próprio 
Itaú Cultural. Como uma espécie de contrapartida, o diretor 
da Maison, Jean-Luc Monterosso, convidou o Itaú Cultural a 
realizar uma exposição em Paris de sua coleção de fotografia 
brasileira. Ao pesquisar a então coleção da instituição, Eder 
percebeu que havia somente um consolidado acervo de 
fotografia modernista (cerca de cem fotografias), com pouca 
presença da fotografia contemporânea brasileira. Sua posição, 
então, foi de alertar no sentido de que uma curadoria com 
esse acervo não resultaria em uma contrapartida com relevo 
à proposta de uma exposição na Maison. A partir dessa 
constatação, da falta de um acervo de fotografia brasileira 
dentro do campo da arte contemporânea, Eder inicia um 
projeto de investigação para ampliar a coleção, que resultará 
na aquisição de por volta de oitenta obras que irão dialogar 
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com o acervo de fotografias modernistas. A exposição 
ocorre na Maison no ano de 2012, mas foram dois anos 
de consultoria na ampliação da Coleção Itaú de Fotografia 
Brasileira, realizando contatos diretos com artistas, ou galerias 
que representavam artistas, ou ainda através dos herdeiros, 
e sugerindo as aquisições, com orçamento e formato. 
Essa atividade de consultoria o colocou pela primeira vez 
diretamente envolvido com a formação de uma coleção, e, 
mesmo após a exposição em Paris, ainda foram adquiridas 
outras obras, e a itinerância da mostra ainda envolveu seis 
cidades no Brasil e também Buenos Aires.

A partir de 2009, portanto, Eder Chiodetto teve grande 
visibilidade nacional e muitos fotógrafos passaram a procurá-
lo para discutir, ajudar a montar e realizar curadorias de 
trabalhos individuais, escrever apresentações de exposições 
e livros, e, assim, realiza um vasto contato com a produção 
contemporânea, já consolidada com as atividades no MAM-
SP e na produção crítica na Folha de S.Paulo. Outras atividades 
também começam a acontecer, como uma consultoria a 
um iniciante colecionador particular de Porto Alegre: Eder 
ajuda na formação do gosto e da própria formação desse 
colecionador, indicando-lhe livros referenciais de artistas e 
de pensadores no campo da história da arte. A exposição 
Geração 00: A Nova Fotografia Brasileira, realizada no Sesc 
Belenzinho, em 2011, se tornou o eixo inicial dessa coleção 
em formação, principalmente formando um núcleo com obras 
de João Castilho, Sofia Borges e Rodrigo Braga.

Partindo da ideia de que a primeira década do século XXI 
criou paradigmas profundos dentro dos processos criativos 
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e também nos processos comunicacionais, Eder Chiodetto 
se envolve em buscar o que poderia ser considerado como 
o novo na fotografia brasileira. Essa pesquisa iniciou-se 
em 2010 quando a proposta foi apresentada ao SESC-SP. E, 
assim, surge a curadoria que resultou na mostra Geração 
00: A Nova Fotografia Brasileira, em 2011, como uma das 
primeiras exposições da unidade do SESC Belenzinho. Como 
editor de fotografia da Folha de S.Paulo, e também como o 
crítico de fotografia com mais longevidade e continuidade 
na imprensa brasileira, a partir de 1996, e escrevendo até 
2010, Eder acompanhou o processo de entrada da fotografia 
digital na imprensa e pôde também perceber as mudanças 
de paradigmas na produção autoral de artistas. Foram 
52 artistas selecionados que produzem nas fronteiras da 
representação entre realidade e ficção, ou no campo de um 
documentário imaginário – conceito usado e muito caro a 
Eder; e representam a geração que sofreu e absorveu o impacto 
dos novos paradigmas do fotográfico. A lista dos 53 artistas 
e coletivos criou polêmicas, como sempre, de pessoas que 
ficaram de fora, mas Eder ressalta que a escolha se deu dentro 
do conceito de “linhas de força” dessas novas premissas, ou 
seja, trabalhos que poderiam anunciar caminhos e tendências, 
e não escolhas, como ele diz, uma lista dos melhores ou mais 
conceituados; desse modo, sua proposta apresenta alguns 
selecionados que eram desconhecidos no circuito da arte. 

As transformações do analógico para o digital no 
final do século passado geraram polêmicas sobre a própria 
natureza do fotográfico, implicando até mesmo apocalípticas 
visões da morte da fotografia. A partir de 2000 já ocorre 
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uma sedimentação dessas transformações com absorção das 
questões técnicas da imagem numérica, ao mesmo tempo 
em que a velocidade da imagem fluxo começa a se inserir, 
quase como uma catarse coletiva, no cotidiano das pessoas 
comuns através da convergência digital presente nos aparelhos 
multifuncionais portáveis. Essa nova situação é que criará 
um novo estado de observação investigativa para o crítico 
e curador, pensando que a primeira década do século XXI 
já havia constituído um corpus criativo dentro dos novos 
paradigmas estéticos, técnicos e ideológicos que estavam de 
certa forma consolidados. E por outro lado, muito relevante, 
é a década na qual a entrada da produção fotográfica no 
circuito e no mercado de arte se produz com intensidade 
e presentificação nos eventos mais expressivos, como as 
bienais, galerias, e nos grandes encontros formados pelas mais 
importantes galerias que atuam no próprio mercado. 

Ao dividir a mostra em dois módulos – Limites, Metalinguagem e 
Documental Imaginário, Novo Fotojornalismo –, a curadoria 
buscou, por meio da diversificação de abordagens, a pluralidade 
necessária para ilustrar os processos de criação que ajudaram a 
aumentar o repertório expressivo da nossa fotografia em tempos 
recentes. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que tenta mais 
mapear conceitos que fazer uma escolha definitiva dos nomes 
atuantes na década.4 

A trajetória de Eder Chiodetto apresentada acima permite 
entender as razões de sua importância no cenário da fotografia 
brasileira, atuando em múltiplas ações sempre em situação de 

4. Eder Chiodetto, do texto de apresentação da exposição.
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grande visibilidade. Sua perspicaz inteligência de compreender 
os lugares por onde transitou, aliada às sincronicidades 
da vida, permitiu-lhe perceber as oportunidades que lhe 
apresentaram e fazer delas sempre um degrau na sua formação 
e na sua experiência. Porém, até agora ele não havia percebido 
sua coleção fotográfica enquanto tal, pois, segundo ele mesmo 
me afirmou, ainda não tinha plena consciência de que formou 
em todos esses anos uma coleção importante de fotografia 
brasileira contemporânea. Havia, portanto, uma coleção 
submersa nessas múltiplas e simultâneas atividades de Eder 
Chiodetto, ainda não visível e consciente. Sua permeabilidade 
na cena fotográfica, atuando como fotógrafo, crítico, curador, 
pesquisador, e uma visão aguçada para o sentido colecionista 
fazem de sua coleção uma referência a qual, com certeza, será 
sempre considerada e mencionada como uma atualização do 
estado da arte da fotografia brasileira da passagem do século 
XX e início do século XXI. Podemos esperar que algumas 
“faíscas” (termo por ele utilizado) se friccionem dentro de sua 
coleção e resultem em uma exposição, cuja visibilidade não 
seja somente como constatação da existência de uma coleção 
particular, mas com possíveis recortes de uma ou mais linhas 
de força, para além dos afetos temporais que permearam a 
constituição da coleção.5

5. Todas as curadorias com respectivos textos e imagens, assim como as 
publicações do autor e textos publicados na imprensa, estão disponíveis no 
site de Eder Chiodetto: http://ederchiodetto.com.br/.
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Lista de fotógrafos – Coleção Eder Chiodetto

Adriana Varejão
Adriana Zehbrauskas
Ana Almeida
Ana Carolina Fernandes
Ana Cassati
Ana Nitzan 
Anna Bella Geiger
André Cypriano
Araquém Alcântara
Avani Stein 
Bárbara Wagner
Bóris Kossoy
Breno Rotatori
Bruno Veiga
Caio Reisewits
Cao Guimarães
Carlos Dadoorian
Carlos Oliveira
Carolina Krieger
Cássio Vasconcellos
Cecília Urioste
Christian Cravo
Cholito Chowe
Cia de Foto
Claudio Edinger
Cris Bierrenbach
Cristiano Mascaro
Cristina Vaz Guimarães
Daniel Klajmic
Daniel Malva 
Daniel Sasso
Davylim Dourado
Delson Uchôa
Dora Longo Bahia
Eduardo Muylaert
Eustáquio Neves
Fábio Messias

Fátima Roque
Fernanda Rappa
Fernando Lemos 
Felipe Cama
Fernando Vilela
Flávio Damm
Frantisek Drtikol
Gabriela Oliveira
German Lorca
Geraldo de Barros
Gisela Motta e Leandro 
Lima
Gordana Manic
Guilherme Maranhão
Gui Mohallem
Guy Veloso
Haruo Ohara
Hirosuke Kitamura
Irene Almeida
Jacqueline Terpins
Jaques Faing
Jarbas Lopes
Jair Lanes
João Castilho
João Musa
Jonathas de Andrade
José Frota
José Marciolino - Nilo
Judith Lauand
Juliana Stein
Jussara Magnani
Letícia Ranzani
Lina Bandiera
Luiz Braga
Marcelo Silveira
Maura Bresil
Mauricio Nahas

Mauro Restife  
Mídia Ninja
Miguel Alcade
Miguel Chikaoka
Miriam Homem de 
Mello
Monica Schoenacker 
Nário Barbosa
Odires Mlászho
Paula Sampaio
Paulo D’Alessandro
Paulo Mercadante
Paulo Narareth
Pedro David
Pedro Matallo
Pedro Motta
Penna Prearo 
Piotr Vedenisov
Sheila Oliveira
Sofia Borges
Regina Silveira
Renata Castello Branco
Ricardo Basbaum
Roberta Dabdab
Roberto Setton
Rodrigo Braga
Rogério Assis  
Rogério Medeiros
Ronaldo Aguiar
Rosângela Rennó
Thiago Rocha Pitta
Thomas Farkas
Tony Camargo
Tuca Vieira
Vera Chaves Barcellos
Viviam Lembo
Wagner Kiyanitza
Walda Marques
Zoraide Vasconcellos



Coleção Georgia Quintas & 
Alexandre Belém

Georgia Quintas e Alexandre Belém (crédito Sofia B, 2015).
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O encontro afetivo de Georgia Quintas e Alexandre Belém 
coincide com o início de suas trajetórias no campo 

da imagem e do fotográfico. Em outubro de 1991 iniciaram 
o duradouro relacionamento, pouco tempo depois de se 
conhecerem em um curso de Jornalismo em Recife. Alexandre, 
que naquela época estava começando a trabalhar na área, se 
recorda de levar negativos para a sala de aula e das conversas 
que surgiram a partir disso, o que gerou a primeira aproximação 
entre eles. Enquanto Alexandre esboçava sua carreira como 
fotógrafo, Georgia já era apaixonada pela imagem. Ela carregava 
consigo a paixão provinda de sua memória familiar, influenciada 
por seu pai, um médico que tinha por hábito cultivar imagens 
barrocas e sacras dentro de casa, além de possuir diletantismo à 
fotografia e curiosidade por seus aparatos técnicos. Autodidata, 
seu pai adquiriu todo tipo de materiais, tais como: tripé, luz, 
sombrinha, câmera, incluindo livros, manuais de fotografia 
etc. O pai de Georgia não ambicionava ser um artista da área 
fotográfica, este hobby exercia por puro prazer e lazer familiar. 
Ainda recentemente, em uma viagem ao Recife, o casal trouxe 
para São Paulo alguns desses materiais guardados pela família. 
Embora Georgia tivesse certo interesse genuíno pela fotografia, 
por haver convivido neste meio, não tinha o intuito de ser 
fotógrafa, especificamente; por outro lado, Alexandre batalhava 
para fazer da fotografia um ofício. Foi, então, naquele período 
de faculdade, que os dois trocaram seus anseios, experiências 
de vida e começaram a cultivar o amor pela fotografia e um 
pelo outro.

Quando juntos, costumavam frequentar uma extinta 
livraria de Recife chamada Livro Sete, que, naquele tempo, 
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importava publicações de difícil acesso na região. Lá 
compraram diversos materiais, incluindo a primeira aquisição 
coletiva deles como casal: um caro livro de Cartier-Bresson. E, 
a partir de então, começaram a colecionar livros de fotografia, 
hábito que se manteve até hoje.

Os dois se formaram em Jornalismo, mas Georgia se 
dedicou pouco à fotografia no período. Por sua vez, antes 
mesmo de entrar na faculdade, Alexandre conseguiu se 
inserir em um grande jornal local, o Jornal do Commercio, e 
já pretendia ser repórter fotográfico. Ele sempre teve paixão 
por fotojornalismo e, baseado nisso, se decidiu pelo curso 
de graduação.  Quando entrou na universidade, Alexandre 
tornou-se laborista da faculdade e assim começou sua carreira 
na área, tendo exercido, no decorrer de sua vida profissional, 
o ofício de repórter fotográfico por cerca de dezoito anos. Seu 
interesse pela fotografia se despertou aos dezesseis anos e, por 
volta de 1989-1990, foi iniciado na área pela Iris Foto, a qual 
comprava com frequência, sendo que pouco depois adquiriu 
sua primeira câmera.

Georgia, quando jovem, não se interessava tanto pela 
imagem como profissão, pois sentia mais proximidade 
com o campo das Letras, já que escrevia bem, gostava 
de narrativas literárias, Antropologia e História. Georgia 
Quintas justifica isto pela influência intelectual familiar e 
por sua casa ser comumente frequentada por muitos nomes 
da intelectualidade pernambucana. O Jornalismo, como 
escolha de formação, acabou sendo a opção mais próxima 
do que gostaria de fazer, uma possibilidade mais razoável no 
panorama de graduações existentes no Recife de 1990. Embora 
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ela entenda que esta escolha tenha suprido sua vontade de 
se desenvolver na escrita, sente que não abarcou todos os 
seus desejos por completo, pois percebeu que o jornalismo 
não era algo com o qual gostaria de trabalhar efetivamente. 
Mas, com o passar do tempo, descobriu sua vocação para 
a pesquisa acadêmica, mais especificamente, para estudar 
questões relativas à imagem de modo mais formal e profundo.

Em 1995, Alexandre e Georgia se formaram. Neste 
momento, ela decide ir sozinha a São Paulo para fazer Pós-
Graduação Lato Sensu em História da Arte na FAAP, com 
o intuito de se aprofundar no estudo da fotografia. Porém, 
relata que sua pesquisa na especialização se deu de maneira 
autônoma, já que não havia grande enfoque nesta área por 
parte da faculdade. Enquanto isso, Alexandre estava no Recife, 
abrindo uma agência de fotografia com alguns parceiros do 
Jornal do Commercio e do Diário de Pernambuco, inaugurando, 
então, a Agência Lumiar. Na época, existia certa demanda dos 
veículos de comunicação por material vindo do Nordeste, e 
a agência de Alexandre foi pioneira no que se referia a isto. 
Com o início dos meios digitais, a agência vislumbrou que 
havia a possibilidade de atender os veículos do Sul sem sair do 
Nordeste e, assim, atendeu a diversos clientes internacionais, 
assim como as seguintes revistas e jornais nacionais: Veja, 
Época, Folha, Carta Capital etc. Em meio a esta breve separação 
física, o casal oficializa o matrimônio em dezembro de 1996.

Georgia Quintas, por sua vez, confirmava através dos 
anos seu caminho na pesquisa universitária, sendo que cada 
formação realizada se sucedeu imediatamente, conforme a 
sequência acadêmica natural; ou seja: saiu da faculdade, fez 
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a especialização, logo o mestrado, depois o doutorado. O 
mestrado de Georgia foi em Antropologia na UFPE em Recife, 
por volta dos anos de 1996-1997. Ela queria continuar a estudar 
Arte e Fotografia, mas no Recife não havia esta abertura e 
ela não tinha interesse em sair da região novamente, pois a 
empresa de Alexandre estava bem consolidada. Tendo isso 
em vista, decidiu aprofundar-se no campo da Antropologia, 
optando por ampliar seu olhar analítico em relação aos 
aspectos sociais, culturais, aproveitando a oportunidade 
de ter esta base metodológica e de suporte conceitual que a 
área lhe poderia oferecer. Tinha o objetivo de que sua tese 
de mestrado fosse sobre a coleção Francisco Rodrigues, da 
Fundação Joaquim Nabuco, porém não conseguiu abertura 
na universidade para tal pesquisa. Acabou, portanto, por 
estudar as imagens de Albert Eckout, um expoente da pintura 
holandesa cientificista e grande retratista que veio junto 
à comitiva de Maurício de Nassau; a partir disso, Georgia 
abordaria o período colonial pernambucano, relacionando-o 
a essas imagens que Eckout retratou sobre o humano.

Em 1999, o casal, assíduo comprador de livros, teve a 
ideia de abrir uma livraria com material importado, pois 
existia a vontade de viver de fotografia, de alguma maneira. 
O pai de Georgia ofereceu uma pequena sala em Recife, mas 
o projeto não vingou: o mestrado tomou muito do tempo e 
da dedicação de Georgia. E, logo após o mestrado, defendido 
em 2002, surgiu a oportunidade de realizar o doutorado 
em Salamanca. A vontade de Georgia de estudar coleções 
coincidiu com o interesse por Antropologia da Imagem do 
coordenador do programa de Antropologia de Salamanca, 
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que se propôs a orientá-la. Alexandre, portanto, deixa sua 
empresa com seus sócios e vai junto com ela nessa empreitada. 

O casal viveu durante um ano na Espanha, onde Georgia 
cumpriu os créditos, e, logo depois, voltaram para Recife, em 
2004. Alexandre retorna ao Jornal do Commercio e ela segue 
fazendo sua pesquisa, tendo que regressar algumas vezes ao 
exterior, em função de compromissos relativos à universidade. 
Eis que Georgia fica grávida e escreve boa parte de sua tese 
com Sofia em sua barriga; por isso, o doutorado, que deveria 
ter sido defendido em 2006, atrasa em um ano, a filha nasce 
em 2005 e, por conseguinte, a tese é defendida em dezembro 
de 2007. Nesse ano, ainda no jornal e morando em Recife, 
Alexandre cria o blog Olhavê, no qual o casal começará seu 
percurso de trabalho juntos. Segundo eles, o blog foi uma 
ferramenta muito positiva, que possibilitou a expansão do 
diálogo com mais interlocutores.

Mas foi em 2009 que começaram, de fato, a se interessar 
por comprar fotografia. Contam que no evento Paraty em 
Foco havia um leilão de obras e, ali, perceberam que seria 
um momento interessante para adquirir algo, pois se tratava 
de uma oportunidade de compra por valores mais modestos. 
Este início se deu naturalmente, não foi programado, partiu 
do desejo de uma obra específica que estava no catálogo, da 
qual gostaram muito, porém não conseguiram bater os lances 
do outro comprador interessado. Alexandre, na ocasião, ao 
não comprar a foto que gostaria e ainda ter dinheiro em mãos 
para essa finalidade, decidiu-se por comprar outras duas obras 
em prata, de fotojornalistas que muito admirava: uma de 
Rogério Reis, de um ensaio clássico na lona, e outra de Pedro 
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Martinelli. O casal justifica o fato de nunca terem comprado 
fotos anteriormente dizendo que no Recife não havia venda 
de foto do tipo que gostariam de comprar, apenas imagens de 
artistas visuais, de um tipo de fotografia contemporânea que 
não lhes interessava possuir. No entanto, aquela obra que não 
conseguiram comprar continuou na cabeça do casal, por causa 
disto procuraram o autor Armando Prado, em São Paulo, 
com o objetivo de comprar a fotografia diretamente com ele. 
Obstinados, fizeram o contato e adquiriram a obra pagando 
menos que o preço vendido no leilão, pois o preço fora 
valorizado por consequência do interesse daquele comprador 
ali presente. Com essas três fotografias adquiridas, o casal 
percebeu que poderia começar a fazer uma coleção e que se 
tratava de algo viável, possível. Dessa maneira, portanto, a 
coleção de fotografias do casal se inicia. 

Afirmam, entretanto, que a maioria das obras que 
possuem foram presentes ganhados dos próprios autores, 
quando próximos a eles, de modo orgânico e espontâneo. 
Como no caso de uma foto de Rodrigo Braga e outra de Bruno 
Vilela, por exemplo. O que não os impediu de, em um outro 
encontro, terem negociado e comprado com Rodrigo duas 
fotos de um ensaio diferente que lhes interessou. Além dessas 
fotos, possuem uma imagem do mineiro Pedro David, que é 
uma obra em processo, uma prova da gráfica, adquirida em 
2013, pois também lhes interessam os pequenos detalhes, tais 
como: carimbo, anotação a lápis e outros detalhes processuais. 
Portanto, além do fato de Pedro ser um fotógrafo admirado 
pelo casal e um parceiro de trabalho, eles se interessaram pela 
obra por compor parte do processo criativo do fotógrafo.



Fernando de Tacca156

Nessa formação do acervo pessoal, também aconteceram 
acasos, como quando Alexandre foi a uma determinada 
exposição, sem intenção alguma de comprar nada, mas no 
decorrer de seu passeio nasceu o desejo por uma das fotografias 
e quis presentear Georgia. Já os leilões, é importante dizer, não 
são habituais do casal, embora tenha sido o ponto de partida 
da coleção. O outro único caso de compra em leilão foi uma 
foto de Luana Navarro, jovem fotógrafa de Curitiba que não 
era próxima a eles, mas certa vez Georgia fizera uma leitura 
de seu portfólio e conhecia, assim, seu trabalho.

Alexandre também se recorda com carinho de outro 
presente de um amigo (José Bassit), considerado por eles uma 

Série “Na Lona”, de Rogério Reis (1994).



Colecionadores privados de fotografia no Brasil 157

obra magnífica de um grande artista. Mas, neste caso, difere 
um pouco das outras aquisições, porque esse amigo deixou 
uma carta escrita à mão junto com a obra. Essa cartinha, 
segundo eles, é guardada com grande cuidado e afeto. Georgia 
chega até a dizer que tem mais apreço pela carta que pela foto 
em si, por causa do gesto de carinho demonstrado pelo autor, 
que os emocionou muito.

Atualmente, o casal possui uma lista de 35 obras, de 31 
fotógrafos diferentes. Mas, dentre todas, destacam a foto de 
Rodrigo Braga, comprada em 2009, considerada uma das 
preferidas do casal, além de ser uma das mais famosas do 
autor. Naquele período em que a foto foi adquirida, Rodrigo 
Braga estava em processo de mudança para o Rio de Janeiro 
e realizou uma exposição na Galeria Vermelho de São Paulo, 
na Bienal e no MoMA. Georgia, contudo, confessa nunca ter 
colocado a obra na parede por ter certo ciúme e medo de não 
conservá-la bem ao expô-la a possíveis intempéries, como 
o sol etc. Alexandre ressalta que gostaria de que essa foto 
permanecesse na família, para sua filha, seus netos, os netos 
de sua filha, os netos dos netos dela etc.

 Georgia e Alexandre, via de regra, fazem suas escolhas 
das obras através do afeto, do desejo, do interesse pela poética 
do fotógrafo, sendo estes os critérios básicos da seleção das 
obras que compram, partindo do pressuposto: “Essa foto, 
eu quero ter ela”. Ou seja, não existe uma preocupação de 
mercado anterior à compra. Geralmente, a vida profissional 
os leva aos relacionamentos e às aquisições, mas não apenas, 
pois também a pesquisa os influencia, ou seja, o interesse em 
escrever um texto crítico, por exemplo, os obriga a entrar em 
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contato com o autor, entrevistá-lo etc., o que inevitavelmente 
aproxima as relações com os autores. As exposições que 
visitam também fazem parte desse processo, mas a maioria 
das obras da coleção do casal veio naturalmente por meio 
de uma relação de proximidade com o autor. Desse modo, 
pode-se concluir que a coleção se baseia em uma geração de 

“Desejo Eremita 2”, Rodrigo Braga (2009).
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artistas mais recente, e se realiza através da base relacional 
dos colecionadores. Georgia diz que até tem interesse em 
outras áreas da fotografia e compra algumas coisas em feiras 
de antiguidade também, porém ressalta não ser esta a coleção 
que eles vêm estabelecendo. Além disso, afirmam que, por 
vezes, passam um ano sem comprar nada e somente quando 
surge a vontade de conversar com determinado fotógrafo para 
adquirir alguma coisa o fazem.

Eles não se guiam pela escolha de obras de cânones, 
por conseguinte possuindo obras de diversos autores 
desconhecidos. Embora claramente haja uma valorização 
natural do material, não fazem suas aquisições com o intuito 
da especulação, não pensam em uma visão mercadológica que 
visa à futura comercialização. Georgia, entretanto, vislumbra o 
material como um espólio que deixará para sua filha, todavia, 
não com a finalidade de enriquecê-la, mas como um histórico 
de afeto, como uma identidade matérica, um patrimônio de 
vida comum.

Georgia não enxerga com clareza a metodologia de 
construção desse acervo, mas entende que a coleção já é uma 
forma de pesquisa por si mesma, e eles sentem que ainda 
precisam se colocar nesse lugar de sistematizar minimamente 
o processo de escolha das obras que possuem. Acreditam 
que a não pretensão no ato da escolha das obras se torna 
muito simbólica, pois ela é conduzida pelo gesto intuitivo 
e faz da coleção uma construção de um patrimônio afetivo. 
Apesar de não se verem tão objetivamente como pessoas do 
ramo, armazenam suas obras com o cuidado peculiar aos 
colecionadores. Alexandre, por exemplo, fez uma listagem 
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da mapoteca das obras e, com certa frequência, verifica se 
continuam em bom estado, se estão acondicionadas de modo 
correto etc.

Com relação aos trabalhos, em 2009 foram convidados 
pelo MAMAM, o Museu de Arte Moderna de Aloísio 
Magalhães, localizado no Recife, a implementar ali um Clube 
de Colecionadores. Lá, Alexandre e Georgia, trabalharam 
juntos na curadoria e seguiram um modelo já realizado pelo 
MAM, em São Paulo. Esse clube funcionava do seguinte modo: 
a cada edição seriam escolhidos cinco artistas. Na primeira 
realização, pensaram na composição de um mosaico no qual 
existiam: Alcir Lacerda, um fotógrafo histórico do Recife; um 
autor ainda pouco conhecido, mas com obras na Coleção Pirelli; 
Ricardo Labastier; algo mais documental como Tiago Santana; 
o pernambucano Rodrigo Braga, que tinha mais inserção no 
mercado; e, para completar, uma artista mais contemporânea 
e conhecida, Cláudia Jaguaribe. O evento também era 
complementado por palestras e outras atividades. O Clube de 
Colecionadores do MAMAM começou com trinta sócios que 
pagavam um valor por edição da mostra e, em contrapartida, 
receberiam algumas obras dos artistas. Já o museu ficava com 
uma coleção para acervo, outra para circulação, e o artista 
também ganhava um kit, com um conjunto de obras, incluindo 
outros artistas da exposição. Porém, existiram problemas para 
continuar com mais edições organizadas através desse modelo, 
por causa de dificuldades comuns à gestão pública. Portanto, 
Georgia e Alexandre apenas implementaram o Clube e fizeram 
a curadoria do primeiro ano; depois que se mudaram para São 
Paulo, não continuaram esse trabalho no museu.



Colecionadores privados de fotografia no Brasil 161

Antes da mudança de cidade, Georgia realizou outros 
trabalhos como curadora do museu, organizando outras duas 
exposições através das pesquisas da coleção de fotografia do 
acervo do MAMAM. Essa coleção do museu se caracteriza por 
ser múltipla, heterogênea e possuir um volume considerável 
de obras ainda pouco estudadas pela academia. O acervo 
inclui imagens de Aloisio Magalhães, enquanto fotógrafo da 
cena pernambucana, Rodrigo Braga, Gil Vicente, Paula Trope, 
Rosângela Rennó, Vik Muniz, Brígida Baltar, Paulo Bruscky e 
também muitos artistas não fotógrafos, mas que se utilizam 
da fotografia. Georgia produziu duas edições do que chamou 
de “Da Fotografia, dos Conceitos”, ambas acompanhadas 
de textos curatoriais escritos por ela. Inclusive, sobre esse 
trabalho, recentemente uma pesquisadora foi contemplada 
com o prêmio Marc Ferrez para publicar um livro acerca dessa 
coleção do MAMAM.

Nesse ínterim, em dezembro de 2009, Alexandre saiu do 
jornal, pois já estava um tanto exausto após dezoito anos de 
trabalho intenso na área, sentia-se sobrecarregado aos finais 
de semana e levou em consideração o fato de ter uma filha 
ainda pequena. Na época o blog estava bem consolidado e 
surgiam outros tipos de trabalho, como curadoria, consultoria 
etc. Tudo isso fez com que ele optasse pelo trabalho autônomo 
em Recife. Porém, em maio seguinte, ele foi convidado para 
ser o editor de fotografia do site Veja, em pouquíssimo tempo 
aceitou a proposta e, em junho, já estava alocado em São Paulo.

Pouco antes de se mudar, Georgia também se dedicou 
à realização de uma exposição de Lula Cardoso Ayres, um 
grande artista pernambucano, de muita relevância. Sua família 
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possuía um acervo fotográfico domiciliar, de característica 
antropológica e artística, nunca dantes tocado ou exposto. 
Beth da Mata, na ocasião, diretora do MAMAM, teve o 
desejo de trazer esse material ao museu e fazer a exposição 
das fotografias em comemoração aos cem anos que o artista 
faria se ainda estivesse vivo. Georgia, então, se dedicou um 
ano à organização do acervo e ao trabalho com os negativos, 
algumas cópias, muitos copiões e provas. Georgia diz ter sido 
exaustivo, pois o material fora guardado em uma casa à beira-
mar, estava muito mal conservado. Além disso, tratava-se de 
um acervo enorme e ainda era necessário entendê-lo em sua 
completude, para poder fazer a curadoria. A complexidade 
dos materiais é corroborada pelo fato de Lula Cardoso Ayres 
ter sido um artista múltiplo: designer, artista visual, fotógrafo, 
pintor etc. Realizou registros diversos, como o carnaval, os 
maracatus, algumas figuras do candomblé, entre outros. 
Durante o período de organização dessa exposição, Alexandre 
já estava em São Paulo, mas Georgia foi apenas algum tempo 
depois, por causa desses muitos compromissos de trabalho 
citados, além de ainda ministrar aulas na Universidade 
Católica, conjuntamente.

No início de 2010 eles haviam alugado uma sala para o 
blog Olhavê, para que tivesse um espaço próprio enquanto 
empresa. Georgia, que não é reticente em relação a mudanças, 
também já pensava em fazer pós-doutorado, mas não havia 
planos para o momento. Não existia o interesse em sair do 
Recife, ambos tinham a vida muito consolidada na região, 
com trabalhos, filha, tudo ia bem. Porém, o desafio apareceu 
e foi inevitável. Embora não tenha sido fácil para Georgia, ela 
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incentivou Alexandre, apoiou-o em sua decisão e, depois de 
seis meses, foi para São Paulo, quando surgiu um emprego 
na FAAP. Alexandre ficou por dois anos na Veja e se lembra 
com carinho do período; apesar das muitas horas de trabalho 
em frente ao computador, foi onde teve a oportunidade de 
editar fotos relativas a grandes casos, como: Tsunami no Japão, 
Morro do Alemão, Primavera Árabe etc. À parte isto, hoje 
Alexandre continua como fotógrafo, mas não tem ambição 
em ganhar dinheiro com sua fotografia e confessa nunca haver 
feito nenhuma exposição, nem livro de fotografia seus, mesmo 
que já o tenha feito para outras pessoas.

O casal, é importante que se diga, tem um espírito de 
ativismo cultural em relação a tudo o que produz, ou seja, 
não são egocêntricos, visto que através do Olhavê já foram 
publicados e divulgados trezentos autores. Portanto, todo 
o trabalho deles visa à difusão e ao escoamento do trabalho 
dos outros. Recentemente, decidiram dar um passo adiante 
e criar o selo Olhavê, por perceberem essa demanda natural 
do blog. O selo não surge com o intuito de ser editora, as 
edições estão sendo denominadas “Edições Olhavê” ou “Selo 
Olhavê”, ou seja, o objetivo do selo funciona no sentido de dar 
a chancela para algo em que eles acreditam enquanto livro. 
Atualmente, já estão sendo lançados os dois primeiros livros 
do selo, no caso, dois fotolivros do novo selo editorial do 
casal. Ressaltamos que os livros anteriormente editados, em 
2013, foram resultados do Prêmio Marc Ferrez, e publicados 
em parceria com a editora O Tempo da Imagem. Sairão 
quinhentos exemplares de cada um, ambos de autoria de 
pessoas conhecidas do casal, as quais eles acompanham e em 
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cujos trabalhos acreditam. Georgia e Alexandre concluem que 
a escolha nunca é aleatória, pois que a curadoria, segundo 
eles, é um estado de pensamento e de pesquisa.

A jovem coleção do casal Georgia Quintas e Alexandre 
Belém é um caminho iniciado dentro das atividades 
profissionais de ambos, sempre em sintonia, e sempre com 
olhar, paixão e dedicação ao fotográfico, e a perspectiva de 
uma coleção em formação traz o sabor dos novos ares da 
fotografia contemporânea brasileira. Os lugares de aquisição 
partem das relações de trabalho e de afeto com os artistas, 
e também do olhar para jovens artistas que identificam um 
novo lugar da fotografia brasileira.

Listagem de fotógrafos da 
Coleção Georgia Quintas & Alexandre Belém

Adi Leite Clicio Luis González Palma
Alcir Lacerda Eduardo Muylaert Pedro David
Alexandre Severo Fernanda Prado Pedro Martinelli
Armando Prado Fernando Angulo Rafael Carneiro
Bruno Vilela Garapa Ricardo Labastier
Cassio Vasconcellos Gilvan Barreto Rodrigo Braga
Christian Cravo Gustavo Lacerda Rogério Reis
Cia de Foto João Pina Sheila Oliveira
Claudia Jaguaribe José Bassit Tiago Santana
Claudio Cruz Luana Navarro Walter Ney
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